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B - Tipus B 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4Q - MATERIALS PER A ESTRUCTURES FLOTANTS 
B4Q1 - PANTALANS FLOTANTS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4Q15A00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces components de pantalans, prefabricades amb fo rmigó impermeabilitzat amb poliestiré 

expandit, o altre material que garanteixi la seva f lotabilitat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'aspecte superficial de l'element ha de tenir cara cterístiques uniformes i no s'admeten 

regruixos localitzats, discontinuïtats en el formig onat, superfícies deteriorades, torçades, 

armadures visibles o d'altres defectes que perjudiq uin el seu  comportament a l'obra o el seu 

aspecte  exterior. 

A l'interior del pantalà ha d'haver-hi poliestirè e xpandit o be altre material que garanteixi 

la seva flotabilitat, que de cap manera podrà humec tar-se ni canviar les seves 

característiques en front a l'acció de l'aigua del mar. 

La part del pantalà que ha de quedar submergida no ha de contenir materials oxidables, en 

especial perfils galvanitzats amb soldadura, alumin i o fustes. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades a la Instrucció  EHE-08 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

El subministrador ha de garantir que el ciment util itzat està d'acord amb les prescripcions de 

la Instrucció EHE-08. Així mateix, ha de certificar  que el formigó està fabricat amb ciment 

Pòrtland o Putzolànic. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir l'adequada 

resistència i durabilitat del formigó. 

El subministrador ha d'utilitzar granulats que no p rocedeixin de roques toves, friables o 

poroses ni de les que continguin compostos ferrosos , guix, nòduls de pirita o de qualsevol 

altre tipus de clorurs, sulfats o sulfits. 

No han de tenir reactivitat potencial amb els àlcal is del ciment, ni s'han de descompondre per 

acció dels agents atmosfèrics ni de l'aigua de mar.  La seva naturalesa i preparació han de 

garantir una resistència adequada i durabilitat del  formigó. 
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A la certificació del subministrador han de figurar , així mateix, l'absència d'addicions 

actives (cendres volants, etc.) i el tipus i marca dels eventuals desencofrants utilitzats als 

motlles de fabricació. 

Els acers per armadures han de ser corrugats, de du resa natural, han de complir amb les 

prescripcions de l'art.32 de la norma EHE-08. 

Els cantells han de ser aixamfranats. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibrat. 

Cada element ha d'incorporar un mínim de 4 punts d' amarratge per la càrrega i la descàrrega, 

de tal manera que pugui suportar el pes del pantalà  amb només 3 punts d'amarratge. 

Ha d'existir preinstal·lació de lampisteria, electr icitat i telefonia. 

Ha de disposar d'ancoratges per l'acoblament d'amar ratges metàl·lics transversals 

transitables. 

El pantalà ha de resistir els esforços originats du rant la seva descàrrega, emmagatzematge, 

avarada i amarratge. 

Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm 2 

 Recobriment:  >= 4 cm 

 Pes específic del poliestirè:  15 kN/m3 

Toleràncies: 

- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 

- Llargària:  ± 0,1% 

 - Gruix llosa superior:  ± 2% 

 - Gruixos laterals:  ± 2,5% 

 - Gruix zones especials i connexions:  ± 3% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: L'edat de les peces prefabricades no ha de ser inferior a 28 dies. 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la instal·lació de prefabricat  
- Identificació del peticionari 
- Data i hora d’entrega  
- Identificació dels materials empleats 
- Designació dels elements subministrats 
- Quantitat d’elements subministrats 
- Identificació del lloc de subministrament 

Emmagatzematge: no s'han d'apilar més de dues peces . 

El temps d’emmagatzematge no ha d’excedir els quatr e mesos a partir de la seva data de 

fabricació. 

Si s'emmagatzemen a l'aigua sense connexió, han d'e star subjectes a morts, de manera que no 

puguin tocar-se entre si  ni xocar contra elements fixes ni embarcacions. Han d'estar 

senyalitzats. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada unitat fabricada es marcarà o etiquetarà  amb la següent informació:  
- Identificació  del fabricant 
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- Direcció de la fàbrica 
- Identificació del indret de producció 
- Identificació del producte (nom comercial)  
- Número d’identificació de la unitat  
- Data de fabricació 
- Pes de la unitat (si P> 800 kg) 
- Número de la norma UNE EN 13369 
- Número de la posició de la documentació tècnica  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície flotant, excloses defenses. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

* UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

 

 

B4QZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES FLOTAN TS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4QZA200,B4QZ6100,B4QZ3B00,B4QZ1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Complements necessaris per a la instal·lació de les  estructures flotants: pantalans, 

trencaones, etc, i que no formen part del subminist re dels mateixos.  

 S'han considerat els elements següents: 

- Connectors d'acer galvanitzat per a pantalans 

 - Cadena d'acer negre segons DIN 764 de secció >= 20 mm 

 - Grilló recte de 3/4 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No han de tenir defectes interns o externs que perj udiquin la seva correcta utilització. 

Tanmateix, no han de presentar restes d'oxidació. 

Les característiques de qualitat dels materials aux iliars han de ser, com a mínim, les dels 

elements que han d'unir. 
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Els connectors podran ser blocs elastomèrics de ten sió de trencament igual o superior a 12 t.  

Aquests han de poder rigiditzar-se mitjançant refor ços d'acer galvanitzat amb autobloqueig. La 

tensió de trencament ha de superar les 14 t per blo c. 

Les rosques han de tenir una llargària mínima de 10  cm. 

S'ha de disposar un mínim de 2 connectors per estru ctura. 

La capacitat mecànica de cada connector ha de ser i gual o superior a 90 t. 

Els escanyacables han de ser d'acer inoxidable amb passadors antibloqueig. 

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 

Allargament fins al trencament per a probeta longit udinal:  >= 24% 

 Resiliència a 20°C:  >= 2,8 kg m/cm2 

 Toleràncies: 

- Gruixos:  ± 2,4% 

 - Llargàries:  + 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En unitats amb l'embalatge adequat , protegit de manera que arribi a l'obra 

amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegides de les pluges, els focus  d'humitat, i de les zones on pugui rebre 

impactes. No han de tenir contacte directe amb el t erra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQQ - EQUIPAMENTS PER A PORTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQQ11A10. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements d'amarratge. 

S'han considerat els elements següents: 

- Norais de fosa 

 - Argolles amb ancoratges 

 - Cadenes i grillons de fixació d'acer galvanitzat  

 - Amortidors 

 - Cables d'amarrador 

 - Cap de fibres de polièster 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

Els materials utilitzats en la fabricació d'aquests  elements han de ser aptes per a treballar 

en condicions ambientals marines. 

AMORTIDORS: 

Han d'estar formats per molles o materials elàstics  o una combinació d'ambdós. 

Freqüència de vibració de cada conjunt:  <= 10 Hz 

 CABLES D'AMARRADOR: 

Conjunt de filferros d'acer galvanitzat de tipus mo nocordó, amb o sense filferro central o 

compostos de diversos cordons. 

El pas de cada capa de filferro ha de ser constant i uniforme. 

Els extrems dels cables han d'estar protegits d'una  manera efectiva per a evitar 

l'esfilagarsat. 

No ha d'haver cables solts ni fluixos en el conjunt . 

Tensió de ruptura:  >= 17 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetres:  ± 0,5% 

 - Llargària:  ± 5% 

 NORAIS: 

El dimensionat de capçal i base ha d'estar definit als plànols. 

El material ha de ser acer emmotllat. 

El tipus ha de ser AM52 i grau C. 

Contingut en carboni:  0,25% - 0,30% 

 Contingut en manganès:  0,50% - 0,75% 

 Contingut en silici:  0,30% - 0,40% 

 Contingut en fósfor:  0,05% 

 Contingut en sofre:  0,04% 

 Resistència a tracció:  >= 520 N/mm2 

Límit elàstic:  >= 250 N/mm2 

CADENES I GRILLONS D'ACER GALVANITZAT: 

Les soldadures han d'estar galvanitzades en fred. 

Protecció de galvanitzat:  >= 385 g/m2 

 Protecció de galvanitzat en soldadures:  >= 346 g/ m2 

 Resistència a tracció:  >= 330 N/mm2 

Toleràncies: 

- Mesures linials:  ± 0,5% 

 - Gruixos:  ± 0 mm 

 - Angles:  ± 2° 
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 CAP DE FIBRES DE POLIÈSTER: 

Densitat linial per als caps de 20 mm de diàmetre: 

- Cap de 3 cordons:  >= 303 g/m 

- Cap de 4 cordons:  >= 273 g/m 

- Cap de 8 cordons:  >= 303 g/m 

 Força de trencament per als caps de 20 mm de diàme tre: 

- Cap de 3 cordons:  >= 6230 daN 

- Cap de 4 cordons:  >= 5610 daN 

- Cap de 8 cordons:  >= 6230 daN 

 Toleràncies: 

- Densitat linial:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

NORAI, ARGOLLA, ANCORATGE, AMORTIDOR, CADENA I GRIL LONS: 

Subministrament: Embalats i protegits. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el 

terra. 

CABLES D'AMARRADOR O CAPS DE FIBRES: 

Subministrament: En rotlles, les corbes han de ser de diàmetre superior a 250 x diàmetre del 

cable o del cap. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el 

terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

CABLES D'AMARRADOR: 

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

CAP DE FIBRES DE POLIÈSTER: 

* UNE-EN 697:1996 Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliester. 

NORAI, ARGOLLA, ANCORATGE, AMORTIDOR, CADENES I GRILLONS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G2H - MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUA 
G2H2 - DRAGATGES MARINS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2H22211. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Excavació en el fons marí de tots els productes nat urals o artificials de qualsevol naturalesa 

(roques, escolleres, blocs, fàbriques antigues, res tes de pilots o naufragis, pertrets de 

navegació, etc.) que poguessin aparèixer fins a arr ibar  a les cotes de dragatge fixades. 

S'han considerat les eines d'excavació següents: 

- Draga de cullera 

 - Draga de rosari 

 - Draga de succió 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Embarcacions, sondes i mitjans necessaris per al replanteig 

- Col·locació i manteniment de les senyals i marque s del replanteig 

- Extracció de tots els productes del dragatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Els perfils batimètrics resultants han de coincidir  amb la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Toleràncies en vertical: 

     - En franja contigua i paral·lela a la vora de ls molls i dics, de 10 m d'amplària: + 20 

cm, - 0 

     - A la resta de zones: + 50 cm, - 0 

- Toleràncies en planta: + 100 cm, - 0 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar les obres s'han de replantejar el s perfils de sondeig necessaris per a tenir 

coneixement del dragatge a realitzar, amb aixecamen t d'isò bates, recolzat en la xarxa de 

punts fixes de terra. 

Tot el que s'extregui que pugui ser de profit, i es pecialment si es tracta d'objectes de valor 

artístic, arqueològic, o científic, s'ha de posar a  disposició dels Organismes competents. 

Els productes procedents del dragatge, han de ser t ransportats i abocats al mar, en el lloc 

indicat per la DF, amb les precaucacions necessàrie s per a evitar l'abocament fora del lloc 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Port de Vilanova i la Geltrú 

 

 

 

 

9 

  

senyalat.  Tot i així, la totalitat o part del prod uctes sorrencs que a judici de la DF, 

siguin susceptibles d'utilitzar-se per a rebliments , ha d'abocar-se en llocs determinats per 

la mateixa per a la seva reutilització. 

Durant els treballs, el Contractista ha de deixar q ue els vaixells entrin i surtin de la 

instalació, ajustant els seus treballs de manera qu e no interfereixin les activitats normals 

d'explotació, no podent presentar cap reclamació al  respecte. 

Els dragatges a efectuar a les proximitats dels dic s i murs, s'han d'executar amb el mar en 

calma i d'acord amb el sistema de treball ofert en el concurs, prenent el Contractista les 

degudes precaucions per tal de no perjudicar l'esta bilitat dels  mateixos, o del contrari les 

reparacions aniran al seu càrrec. 

S'han de complir, durant tot el procés, les normes de seguretat senyalades a la legislació  

vigent per a aquestes classes de treball, posant es pecial atenció en el correcte abalisament 

de dia i de nit dels artefactes, dragues i instal·l acions auxiliars. En concret, al lloc 

d'abocament, s'ha de col·locar senyalització. 

El tren de dragatge només pot estar fondejat, quan no treballi, al lloc senyalat per la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 mesurat sobre perfils batimètrics, i només la pa rt d'obra compresa dins de les seccions del 

Projecte. Comprèn les operacions de preparació, acc essos, manteniment, senyalització, 

seguretat i neteja. 

No han de ser d'adobament els volums extrets de més  per sota de les cotes senyalades per 

cadascuna de les zones de dragatge, ni els excesos d'amplària que es draguin sortint de les 

línies de planta definides al Projecte o per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

G4 - ESTRUCTURES 
G4Q - ESTRUCTURES FLOTANTS 
G4Q1 - PANTALANS FLOTANTS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4Q15A1B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Estructures flotants de formigó formades per peces disposades successivament sense més 

elements d'unió que les seves connexions, sense pas sarel·les  intermitges. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Subministrament i transport de les peces 

 - Descàrrega 

 - Botadura, ensamblatge i fondeig en el lloc indic at per la DT. 

 CONDICIONS GENERALS: 

Els pantalans han d'estar subjectes i ancorats amb elements de fixació a base d'amarres i de 

caps creuats transversalment a un o més morts col·l ocats  al fons marí. 

La llargària de les amarres serà, com a mínim, tres  vegades la profunditat en el punt 

d'amarratge. Es podran utilitzar pilots pel fondeig  si ho autoritza la DF. 

Els pantalans s'han de disposar directament sobre l 'aigua, sense flotadors ni pilotatges. 

El metacentre ha d'estar per sobre del centre de gr avetat una alçada que superi la del 

pantalà. 

El paviment ha de ser antilliscant. 

La unió de les peces ha de tenir una resistència a la tracció no inferior a 100 kN/m d'amplà 

ria. 

Ha d'existir separació elàstica entre les peces. 

Escorabilitat:  <= 5° 

 Càrrega admissible:  >= 3,5 kN/m2 

Francbord:  >= 0,5 m 

 Toleràncies de col·locació: 

- Distància lliure entre dos elements de flotació:  ± 2,5% 

 - Gruix zones especials i connexions:  ± 3% 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Durant el procés d'execució, quan no s'estiguin tra slladant, han d'estar subjectes a morts de 

manera que no puguin tocar-se entre sí les peces, n i xocar contra els elements fixes i 

embarcacions. 

Han d'estar convenientment senyalitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície flotant, excluídes defenses. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

GQ - EQUIPAMENTS 
GQQ - EQUIPAMENTS PER A PORTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GQQ11A02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Elements d'amarratge col·locats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Norai roscat a perns d'ancoratge 

- Argolla ancorada al moll o pantalà 

- Cadena galvanitzada col·locada amb grilló de fixa ció, amortidor de molla i cap d'amarratge 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 

- Col·locació i muntatge dels elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Han de poder suportar, sense desplaçaments ni defor macions no previstes, els amarratges de les 

embarcacions. 

NORAIS: 

Han d'estar col·locats roscats a perns d'ancoratge prèviament disposats a la superfície 

desitjada. 

Han d'anar pintats amb dues mans de pintura acrílic a negra a tota la superfície que sobresurti 

de la superestructura de formigó. 

Els forats d'allotjament dels perns han d'estar omp lerts amb greix antioxidant. 

CADENA GALVANITZADA: 

Ha d'estar subjecte a punts galvanitzats fixos a te rra. 

Els amortidors han d'estar calibrats a una tensió m ínima de compressió tal que no han d'estar 

traccionats en cas d'esforç màxim. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 



Barcelona, Octubre 2014 

Autor del proyecto 

 

 

 

Pedro Baringo Carreras 

 


