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1. RAÓ DE SER DEL PROJECTE
D’acord amb la legislació vigent, la figura del Mercat Municipal es presenta com un
servei mínim per a qualsevol municipi que superi els 5.000 habitants, com és el cas de
Sant Fost de Campsentelles.
L’actual teixit comercial del municipi, caracteritzat per un comerç de tipus tradicional,
no presenta una oferta completa per satisfer les necessitats de consum alimentari de
la població, promovent desplaçaments a altres localitats properes. Aquests
desplaçaments generen, alhora, dificultats per consolidar els comerços existents,
donat que els consumidors que es desplacen a altres municipis per realitzar les
compres quotidianes que no es poden satisfer al mateix municipi de Sant Fost,
realitzen una compra completa en els seus desplaçaments.
Per tant, l’enfortiment del comerç de Sant Fost passa, com a única via, per oferir una
oferta comercial alimentària completa, que satisfaci totes les necessitats d’un
consumidor evolucionat que valora, entre d’altres aspectes, el temps associat a la
compra.
Així doncs, el Mercat Municipal de Sant Fost respon a aquesta necessitat d’ampliació i
transformació de l’oferta comercial del municipi, a més de contribuir a la dinamització
econòmica d’aquest.

2. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL
Al període 1998-2002, la població
establiments alimentaris. Aquest
població durant aquest període.
manera que molts consumidors
poblacions veïnes.

de Sant Fost de Campsentelles passava de 19 a 22
creixement era proporcional al creixement de la
No obstant, l’oferta comercial era insuficient, de
realitzaven les seves compres d’aquest sector a

Actualment, existeix un comerç feble al municipi, principalment de caràcter tradicional.
El nombre d’establiments del sector de l’alimentació és molt baix i, per tant, l’oferta
comercial és reduïda.
D’altra banda, la superfície de comerços d’alimentació per cada 1.000 habitants és
inferior a un terç de la superfície mitja a nivell català. Això reflecteix que els
establiments de Sant Fost es caracteritzen per superfícies de venda reduïdes, fet
associat amb el tipus de comerç tradicional de local petit.

3. OBJECTIUS DEL PROJECTE
L’objectiu d’aquest projecte és definir de forma completa la construcció del Mercat
Municipal de Sant Fost de Campsentelles, de manera que la població compti amb
aquest servei considerat bàsic pel municipi.
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D’altra banda, l’objectiu passa per dissenyar un Mercat Municipal que respongui a les
necessitats actuals tant a nivell comercial, com de serveis complementaris
(aparcament), tot justificant les solucions proposades. D’aquesta manera, es
defineixen i valoren les obres necessàries per la construcció del Mercat.

4. CONDICIONS GENERALS

4.1. Marc geogràfic
El solar on es projecta la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost es troba a la
zona nord-oest del municipi, en zona urbana. La parcel·la es troba limitada pels carrers
Granja de Can Coromines, Polígon industrial i Avinguda de Sant Jeroni.

Solar Mercat Municipal

Figura 1. Mapa urbà del municipi. Escala 1:30.000. Font: Guia Urbana de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

4.2. Urbanisme
La parcel·la on es planteja la construcció del Mercat Municipal està classificada com
sol urbà i qualificada com Sistema amb clau EQp, on EQ es refereix a Sistema
d’Equipaments Comunitaris, mentre que el subíndex “p” es refereix a que el sector
disposa d’un planejament anterior al POUM d’aplicació vigent. Al nostre cas, es
refereix a l’anomenat Pla Parcial Can Coromines. La descripció d’aquest Pla Parcial es
pot trobar a l’Annex 3 Planejament Urbanístic.
La parcel·la es troba limitada per altres solars amb qualificació urbanística diferent. En
primer lloc, el solar limita directament amb sòl qualificat com Sistema d’Espais Lliures
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Públics (VP), es tracta d’una zona verda. Limita també de forma directa amb la Zona
2.ECR (Urbà Tradicional: edificació a conservar i rehabilitar). A aquest solar es troba
ubicada l’anomenada Granja de Can Coromines que, pel seu interès històric, mereix
aquesta qualificació urbanística.
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, per mitjà de l’Estudi de Detall de
l’Equipament Públic de Can Coromines fixa el següent aprofitament urbanístic de la
parcel·la:
Taula 1. Paràmetres d’aprofitament urbanístic proposats a l’Estudi de Detall de l’Equipament Públic de Can Coromines

Paràmetres

Planejament proposat

Alçada màxima

12 m (excepcionalment 18 m)

Edificabilitat màxima

1 m sostre/ m sòl

Separacions a límits

5 m a C/ Granja de Can Coromines i Zona
Verda

2

2

8 m a veïns
8,60 m a Av. Sant Jeroni
Ocupació

65 %

4.3. Topografia
Donat que el present projecte és d’àmbit acadèmic no ha estat possible realitzar un
aixecament topogràfic de la zona d’estudi. L’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles ens ha facilitat l’arxiu topogràfic 1943FOS-1-TOPO a escala 1:1000,
amb equidistància de 1m entre corbes de nivell, que inclou l’àrea d’interès.

4.4. Geologia i geotècnia
La zona d’estudi està formada per dipòsits quaternaris que cobreixen una formació
granodiorítica.
El tipus de fonamentació recomanat és mitjançant sabates. Els fonaments podren
reposar sobre la formació d’argila sorrenca marró a partir de 1 m de profunditat. En
quant a estabilitat general del terreny, el resultat de la càrrega admissible és de
Qadm=1,2 kg/cm2. Per últim, s’obté un assentament immediat en sòl homogeni i isòtrop
de 2,0 cm (per una sabata de B=200 cm). Aquest valor es troba dins els límits
normalment admesos per una opció de fonamentació com la plantejada.

4.5. Integració a l’entorn urbà
El solar sobre on s’ubicarà el Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles és un
solar situat en una àrea de nou creixement de població, pròxim a la Zona Industrial
Can Baliarda. Actualment, la parcel·la es troba sense construccions.
L’equipament projectat s’estructura en un únic volum de dimensions 69,5 i 43,5.
L’alçada de l’edificació és de 6,5 m, corresponent a la planta baixa. S’ha evitat el
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disseny d’una planta pis que doni un aspecte massiu a l’element. La façana principal,
per l’Avinguda de Sant Jeroni, compta amb un ample de vorera de 10,8 m, que permet
la creació d’un espai de passeig pels vianant. El conjunt ofereix una imatge unitària ,
garantint una correcta integració de l’equipament a l’entorn immediat.

5. CONDICIONANTS PARTICULARS DELS LOCAL COMERCIALS

5.1. Condicionants del Mercat de producte fresc
El Reglament Tipus dels Mercats Municipals de la Província de Barcelona constitueix
una eina per establir les característiques en les que s’han de basar tant el disseny i la
construcció, com també la gestió dels Mercats.
Segons l’Institut de Mercats Municipals de Barcelona (IMMB) l’alçada mínima d’aquest
tipus d’edificació generalment es troba entre els 4-5 m. Els passadissos es preveuen
amb una amplada de 3,0-3,5 m per permetre la correcta circulació dels clients. Es
procurarà no sobrepassar aquest valor per evitar la sensació de buit.

Figura 2. Recomanacions d’amples de parades i de passadissos de circulació. Cotes en m

Les dimensions de les parades poden variar per ajustar-se amb les necessitats del
producte que ofereixen. Tanmateix, el valor de referència es troba pels 12-15 m2 de
superfície per establiment. L’amplada de les parades es fixa en 2,5 m, espai suficient
per permetre la funcionalitat d’aquest tipus d’establiments.
Les recomanacions de l’IMMB fixen la superfície de venda d’un mercat amb les
característiques demogràfiques actuals de Sant Fost de Campentelles (actualmement
8.605 habitants) entorn els 800 m2.

5.2. Condicionants de l’autoservei
La Llei d’Equipaments Comercials estableix que cap local comercial dins del conjunt
del Mercat Municipal pot ocupar més del 60% de la superfície de venda del conjunt del
mercat. Segons aquest requisit i tenint en compte que s’ha fixat en 800 m2 la superfície
de venda pel Mercat de parades, la superfície de venda màxima de l’autoservei, és de
1.200 m2.
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Alhora, a l’Annex 5 Estudi d’oferta i demanda es descriu que el dimensionament
màxim en format supermercat que és necessari pel municipi de Sant Fost, segons el
PTSEC, és de 1.227 m2. Es considera preferible no arribar a aquest dimensionament
màxim per garantir una demanda suficient per aquest servei.
L’autoservei disposarà d’un mínim d’un accés pel carrer, un accés per l’interior del
Mercat de parades i un accés per l’aparcament. Tots els accessos a l’autoservei han
d’estar disposats de manera que puguin seguir funcionant fora de l’horari del Mercat
de parades i, per tant, quan aquest resti tancat.
Els passadissos tindran una amplada d’entre 2,5-3,0 m per facilitar la circulació dels
clients.

Figura 3. Recomanacions d’amples dels passadissos. Cotes en m

5.3. Magatzems
L’emmagatzematge dels locals comercials obliga a disposar de les corresponents
àrees d’emmagatzematge. Les parades del mercat de producte fresc disposaran de
magatzems individuals amb superfície entre 5-12 m2.
D’altra banda, l’autoservei disposarà d’un espai d’accés separat de dimensions
corresponents amb la seva superfície de venda.

5.4. Espais de càrrega i descàrrega
Totes les alternatives disposaran d’una zona de càrrega i descàrrega a l’interior del
Mercat Municipal, diferenciada de l’espai destinat a l’aparcament dels clients. Aquesta
zona haurà de permetre l’entrada, la sortida, la circulació i l’estacionament temporal
dels vehicles al seu interior, establint-se una rotació pel seu ús que serà fixada per
l’òrgan de gestió del Mercat.

5.5. Serveis higiènics
Els serveis higiènics estaran separats per homes i dones i disposaran de cabines
adaptades a persones amb mobilitat reduïda.
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6. CONDICIONANTS PARTICULARS PER L’APARCAMENT

6.1. Dotació de places d’aparcament
Pel dimensionament de l’aparcament s’ha consultat el Desplegament de la Llei
d’Equipaments Comercials, que fixa segons la tipologia comercial les dotacions
mínimes d’aparcaments per cada 100 m2 de superfície de venda.
L’autoservei que es descriu en aquest projecte es classifica com supermercat petit i
requereix 8 places/100 m2 de superfície de venda, mentre que els equipaments de
caràcter col·lectiu com el Mercat, requereixen 3 places/100 m2. Segons les exposades
anteriorment el nombre d’aparcaments mínim es situa a les 88 places.

6.2. Característiques del disseny interior
Pel disseny de l’aparcament s’han consultat les recomanacions de diverses
ordenances municipals en aquest àmbit com, per exemple, el Plec de Condicions
Tècniques Generals per la Redacció dels Projectes d’Aparcaments de la Societat
Municipal de Palma, l’Ordenança Reguladora de les Condicions Funcionals dels
Aparcaments o l’Ordenança Municipal d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú. A
continuació es recullen les característiques de disseny més destacades:
Taula 2. Característiques de disseny de l’aparcament

Gàlib mínim

2,50 m

Dimensions mínimes de les places

2,4x5,0 m

Places annexes a un mur

2,6x5,0 m

Places per clients amb mobilitat reduïda

3,5x5,0 m

Ample carrils de circulació en doble sentit

5,5 m

Radi de gir interior mínim

4,25 m

Ample carrils de maniobra (aparcaments a 90º)

5,5 m

Pendent màxima de les rampes

16 % en tram recte o 12 % en corba

Aparcaments mobilitat reduïda

1/33 del nombre total de places

Escales de sortida a l’exterior

Mínim 2

7. ESTUDI DE L’OFERTA I LA DEMANDA
El municipi de Sant Fost de Campsentelles presenta un desequilibri entre l’oferta
comercial del sector de l’alimentació i la demanda per part dels consumidors. El
desequilibri es presenta com un excés de demanda i, per tant, es promou afavorir
noves implantacions d’oferta comercial d’aquest sector.
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El balanç oferta- demanda desenvolupat al PTSEC planteja una ampliació de la
superfície comercial en format supermercat de fins a 1.227 m2 pel municipi de Sant
Fost.
Per últim, l’anàlisi del potencial de facturació dels establiments en format comerç
especialitzat de l’Annex 5 Estudi d’oferta i demanda presenta un resultats molt
favorables en quant a rendibilitat.

8. ESTUDI D’ALTERNATIVES
L’Annex 8 Estudi d’alternatives presenta l’estudi realitzat amb la finalitat de plantejar
quatre alternatives que donin resposta a la necessitat d’actuació i d’establir els criteris
que ens porten a la selecció de la millor solució.

8.1. Descripció de les alternatives
Tot seguit, es presenta una breu descripció de les alternatives estudiades a l’Annex 8.
Alternativa 0
L’alternativa 0 considera la situació de no actuar, és a dir, no construir el Mercat
Municipal de Sant Fost de Campsentelles i, per tant, acceptar la continuïtat de la
situació actual.
Alternativa 1
L’alternativa 1 consisteix en un únic volum de dimensions 69,5 m i 43,5 m, amb una
ocupació total en planta de 3.018,7 m2. El conjunt es distribueix en dues plantes:
planta baixa i planta soterrani. A la planta baixa es situa l’oferta comercial, és a dir, el
Mercat de parades (742,2 m2) i l’autoservei (705,4 m2), i també els corresponents
magatzems, l’àrea de gestió de residus i la zona de càrrega i descàrrega.
La planta soterrani comprèn la zona d’aparcament. Les places d’aparcaments es
distribueixen al llarg del perímetre de la planta i a la zona central segons quatre illes.
La circulació és en sentit únic, excepte per un dels dos carrils centrals, que permet la
doble circulació. De la distribució que es presenta han resultat 95 places
d’aparcament, 3 d’aquestes reservades a persones amb mobilitat reduïda, a més de 7
aparcaments per a motos. El factor d’aprofitament per aquesta alternativa és de 34,7
m2/plaça.

Figura 4. Façana principal. Veure més vistes als plànols de l’Alternativa 1

Alternativa 2
L’alternativa 2 també s’articula en dues plantes, en aquest cas, però, una planta baixa i
una planta pis. El conjunt té unes dimensions de 69,0 m i 43,7 m, amb una ocupació
Memòria
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total en planta de 3.015,3 m2. A la planta baixa es situa l’oferta comercial, és a dir, el
Mercat de parades (811,8 m2) i l’autoservei (710,2 m2), i també els corresponents
magatzems, l’àrea de gestió de residus i la zona de càrrega i descàrrega. Mentre que
a la planta pis es troba l’aparcament dels clients.
Per resoldre la reducció de la superfície en planta baixa degut a la construcció de la
rampa d’accés a l’aparcament en planta pis, el mercat de parades compta amb una
solució de parades que incorpora de forma integrada els magatzems.
Les places d’aparcament es distribueixen al llarg del perímetre de la planta i a la zona
central segons dues illes. En aquest cas, tots els carrils són exclusivament de sentit
únic. S’obtenen 85 places segons aquesta distribució, tres de les quals reservades a
persones amb mobilitat reduïda, a més de 6 aparcaments per a motos. El factor
d’aprofitament per aquesta alternativa és de 35,5 m2/plaça.

Figura 5. Façana principal. Veure més vistes als plànols de l’Alternativa 2

Alternativa 3
L’alternativa 3 consisteix en un conjunt format per tres plantes: la planta baixa i dues
plantes soterranis. El conjunt té una ocupació en planta de 1.928,8 m2, molt menor que
els casos anteriors.
A la planta baixa es situa exclusivament l’oferta comercial: el Mercat de parades (839,1
m2) i l’autoservei (754 m2). La planta soterrani -1 comprèn els espais següents: una
àmplia zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, els magatzems de les parades i
l’autoservei, i l’àrea de gestió de residus. Aquesta planta té una alçada lliure de 5,5 m,
suficient per permetre l’accés als camions.
Les places d’aparcament dels clients es troben a la planta soterrani -2. Aquestes es
distribueixen al llarg de dos laterals del perímetre de la planta i, a la zona central,
segons dues illes principals. De la distribució que es presenta han resultat 96 places
d’aparcament, 4 d’aquestes reservades a persones amb mobilitat reduïda, a més de 7
aparcaments per a motos. El factor d’aprofitament per aquesta alternativa és de 37,5
m2/plaça.

Figura 6. Façana principal. Veure més vistes als plànols de l’Alternativa 3

8.2. Selecció de l’alternativa
El mètode escollit per identificar l’alternativa més adequada és l’anàlisi multicriteri. Els
objectius i pesos percentuals empleats són:
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Taula 3. Objectius i pesos de l’anàlisi multicriteri

Objectiu

Pes percentual

Funcional
Social
Econòmic
Tècnic- Constructiu
Impacte ambiental
Estètic

30
12
25
12
15
6

Desprès de realitzar l’anàlisi multicriteri detallat a l’Annex 7 s’obtenen els següents
resultats:
Taula 4. Resultats de l’anàlisi multicriteri

Alternativa

Valoració

Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 2

41,5
84,5
77,5
62,5

La taula anterior mostra que l’Alternativa 1 és la que obté millors resultats i, per tant, la
que es proposa per la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles. Al llarg del projecte es desenvolupa aquesta solució.

9. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

9.1. Descripció general de la planta comercial
Característiques generals
El Mercat Municipal de Sant Fost serà una construcció en un únic volum de
dimensions 69,5 m i 43,5 m, amb una ocupació total en planta de 3.018,7 m2. L’alçada
total de l’edificació serà de 6,5 m, amb una alçada interior de 6,10 m.
La façana principal es considera la del carrer Avinguda de Sant Jeroni, on s’ubicaran
els accessos principals.
Mercat de parades
El mercat de parades disposa d’una superfície de 742,2 m2. En total aquest espai
disposarà de 26 parades de venda amb dimensions diferents indicades als plànols. Els
passadissos de circulació de clients tindran un ample entre 3,0 i 3,9 m.
Aquest espai tindrà dos accessos per la façana principal (Av. Sant Jeroni), dos
accessos per l’aparcament i dues comunicacions amb l’autoservei.
Autoservei
L’autoservei disposa d’una superfície de venda total de 705, 4 m2. La distribució dels
elements a disposar en aquest espai (prestatges, caixes, etc.) és de lliure elecció per
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l’operador, però es considerarà un mínim de 2 m d’ample als passadissos de circulació
de clients.
L’accés a l’autoservei des del carrer es farà pel carrer Granja de Can Coromines. A
més, existeixen dos comunicacions amb el mercat de parades. Aquesta distribució
procura afavorir l’accés a l’autoservei a través del mercat de parades, creant una
circulació que potenciï la compra a les parades.
Existeixen dos accessos per l’aparcament. Aquests accessos, juntament amb l’accés
pel carrer Granja de Can Coromines romandran oberts al llarg de l’horari de venda de
l’autoservei. No obstant, les comunicacions amb el mercat de parades romandrà tancat
fora de l’horari comercial d’aquestes per qüestions de seguretat.
Magatzems
El mercat de parades tindrà accés a la zona denominada “Magatzem parades” amb
superfície total de 247,5 m2, on s’ubicaran 20 magatzems de dimensions aproximades
de 8,5 m2 (veure plànols). Així doncs, s’ha tingut en compte que no totes les tipologies
comercials requereixen aquests espais. Cada magatzem serà d’ús exclusiu per la
parada a la qual pertanyi.
La zona “Magatzem parades” té accés directe al mercat de parades i a la zona de
càrrega i descàrrega.
D’altra banda, l’autoservei disposarà d’un magatzem independent de 408,6 m2 amb
accessos a l’autoservei i a la zona de càrrega i descàrrega.
Des d’aquests dos espais es pot accedir, a més, a la zona de gestió de residus
(deixalleria).
Zona de càrrega i descàrrega
La zona de càrrega i descàrrega serà comú per tots els locals comercials (autoservei i
parades). Té una superfície de 273,4 m2. L’accés dels vehicles es farà des de
l’Avinguda de Sant Jeroni i es permetrà l’entrada, sortida, la circulació i l’estacionament
temporal dels vehicles al seu interior, establint-se una rotació pel seu ús que serà
fixada per l’òrgan de gestió del Mercat.
Aquesta zona ha estat dissenyada segons les condicions de maniobrabilitat d’un camió
simple de dos eixos (C2) i permet l’estacionament simultani d’aquest vehicle i 3
furgonetes.
Serveis higiènics
Els serveis higiènics estan separats per homes i dones. Es disposa també de serveis
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda amb les dimensions requerides per
aquestes condicions.
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9.2. Descripció general de l’aparcament
Característiques generals
La planta soterrani anirà destinada a l’ubicació de l’aparcament de vehicles dels
clients. L’aparcament compta amb una superfície en planta igual a la superfície en
planta baixa i es troba a una cota relativa al terreny de -3,30 m.
El gàlib mínim serà de 2,75 m a les zones de circulació i es complirà totes les
característiques de disseny exposades anteriorment.
Places d’aparcament
L’aparcament disposarà de 95 places d’aparcament per turismes de dimensions
2,4x5,0 m, 3 de les quals estaran reservades a persones amb mobilitat reduïda i
tindran dimensions de 3,5x5,0 m. A mes, es disposaran 7 aparcaments per motos de
dimensions 2,4x1,4 m.
Totes les places estaran degudament limitades i numerades de forma visible.
Accessos i sortida de vehicles
L’accés dels vehicles es farà pel carrer Granja de Can Coromines per una rampa
d’accés de doble sentit i carrils independents d’ample total 6,62 m.
Cada carril d’accés (entrada i sortida) tindrà un dispositiu de control independent, en
forma de barrera mòbil. La disposició d’aquests elements s’ha tingut en compte en
l’Annex 8 Anàlisi de mobilitat a l’aparcament.
Accessos i mobilitat dels vianants
Els vianants disposaran de dos accessos de l’aparcament a la planta baixa (planta
comercial). Aquests accessos estaran dotats d’escales i ascensor.
La mobilitat dels vianants per l’aparcament es preveu es faci pels laterals dels carrils
de circulació de vehicles. Per afavorir aquest fet, es pintarà al paviment una franja de 1
m d’amplada a cada lateral.
Maniobrabilitat
Les dimensions dels carrils i espais de circulació i aparcament de vehicles han estat
estudiat per la maniobrabilitat segons el vehicle tipus gran. Es poden trobar els
requeriments en aquesta matèria a l’Annex 8 Anàlisi de mobilitat a l’aparcament.
Senyalització
Es disposarà la senyalització descrita a l’Annex 8 Anàlisi de mobilitat a l’aparcament i
indicada al plànol corresponent.
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9.3. Descripció estructural
El Mercat Municipal de Sant Fost consisteix en una estructura en dos nivells, el primer
soterrat (cota +50,99 m) i el segon a nivell a partir de la superfície del terreny (cota
+54,39 m). La planta soterrada està limitada per murs perimetrals que contenen el
terreny i dels quals, a la cota del terreny, neixen els pilars exteriors de la planta baixa.
Tant els murs com els pilars interiors al perímetre, que neixen des de la cota +50,99 es
fonamenten sobre sabates.
L’estructura consta de dos forjats, el primer corresponent al sòl de la planta baixa i el
segon corresponent al seu sostre, és a dir, la coberta. Aquests forjats són de tipus
reticular amb cassetons recuperables i s’entreguen als pilars mitjançant bigues de
tipus plana. En els cassos en què són necessaris amples de biga menors per
qüestions geomètriques, o bé en llums majors, l’entrega es fa mitjançant bigues de
cantell.
L’àrea del forjat que s’uneix amb el pilar és massissa per reduir els esforços tallants,
de manera que es formen el que anomenem àbacs. No obstant, ha estat necessari
disposar d’armadura de tallant per evitar el punxonament.
Per tots els elements estructurals s’ha utilitzat formigó armat del tipus HA-30/P/20/IIa i
acer B500S.
Per l’obtenció de les sol·licitacions de les fonamentacions, pilars, murs, bigues i forjats,
així com les corresponents armadures, s’ha utilitzat el suport informàtic CYPECAD,
eina a la disposició dels alumnes de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
Aquesta eina permet detectar zones d’incompliment dels requisits resistents, de
deformació, d’insuficiència de seccions per l’armat, etc., derivats del
predimensionament. El dimensionament final de l’estructura és el resultat de reiterades
modificacions d’aquest predimensionament inicial. A més, tots els resultats obtinguts
mitjançant aquesta eina han estat estudiats i modificats amb deteniment per l’autora
atenent a criteris constructius, com poden ser facilitat de muntatge, adaptació al procés
d’execució, etc.
Fonamentació
L’estructura descansa sobre una fonamentació superficial de tipus sabata, segons les
conclusions de l’estudi geotècnic. La profunditat de les sabates varia entre 0,60 m i
1,00 m, segons els esforços estructurals, a partir de la cota +50,99 m.
Els pilars interiors de l’estructura es fonamenten sobre sabates aïllades, mentre que
els murs perimetrals ho fan sobre una sabata lineal seguint l’alineació dels murs. Totes
les sabates aïllades estan travades mitjançant bigues de trava o centradores de
dimensions 0,40x0,40 m i 0,40x0,60, respectivament.
Murs
El perímetre estructural del nivell soterrat està format per murs de 0,45 m. Aquests
murs suporten els esforços del terreny a més dels de la pròpia estructura.
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Pilars
Els pilars es distribueixen segons les necessitats estructurals, però també tenint en
compte les necessitats geomètriques dels espais (aparcament). S’han definit dues
seccions de pilar, de 0,55x0,55 m i 0,30x0,30 m. Els pilars amb aquesta darrera secció
es troben concentrats a l’entorn dels accessos entre plantes, on la necessitat de
dissenyar les escales i el forat de l’ascensor ha requerit llums menors.
Forjats
Els forjats s'han resolt mitjançant forjats reticulars de formigó del tipus “ALSINA 35+5
NERVIO 12 SEP-NER 80”, de 40cm de cantell. Es tracta d'una solució 'lleugera', que
redueix els consums de formigó i acer i s'ajusta molt bé als requeriments de càrregues,
absència de jàsseres despenjades i flexibilitat que exigeix el projecte.
L’entrega amb els pilars es massissa per reduir els esforços tallants, resultant àbacs
de cantell 0,40 m, enrassats amb el forjat.
Els muntants d’escala són lloses massisses de 0,25 m, mentre que la rampa d’accés al
soterrani s’ha resolt amb una llosa massissa de 0,40 m.
Bigues
Les bigues que recullen els forjats són bigues planes, que milloren les condicions
estètiques i s’adeqüen al tipus de forjat escollit. D’altra banda, en casos amb grans
llums i en zones on es requeria un ample de biga reduït s’ha optat per la opció de
bigues despenjades. En qualsevol cas, aquestes s’adapten als requeriments de
resistència.

9.4. Instal·lacions
9.4.1. Instal·lació de baixa tensió
Subministrament d’energia elèctrica
La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord
amb les dades indicades a la taula següent.
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Taula 5. Potències de subministrament elèctric

Zona

Potència màxima

Potència a instal·lar

Potència a contractar

admissible (kW)

(kW)

(kW)

Mercat

225

298

218

Mercat sub.
complementari

56

62

55

Aparcaments

29

38

28

Aparcament sub.
complementari

16

15

14

Parades

14

14

14 (a escollir pel paradista)

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 en
recorreguts per la safata i mitjançant cable de Cu de tensió V-750 sota tub per a
l’alimentació de lluminàries, mecanismes, etc.
Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins
l’alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.).
S’instal·larà tub PVC corrugat del tipus REFLEX, en les instal·lacions a realitzar pel fals
sostre i fals terra. A les instal·lacions vistes, s’utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en
interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho requereixin.
Il·luminació
Il·luminació sales tècniques:
Per les sales tècniques s’han previst lluminàries tipus fluorescents estancs de 1x35W.
El model a utilitzar és descriu com PHILIPS PACIFIC TCW 216 TL-5 1x35W.
Il·luminació mercat:
Al mercat la il·luminació es realitzarà de diferents formes. S’instal·larà una il·luminació
al voltant de les parades mitjançant lluminàries fluorescents, que il·luminaran els
passadissos conjuntament amb unes lluminàries suspeses (up/down). Els models a
disposar són regleta PHILIPS MAXOS TL-5 i lluminària suspesa IGUZZINI model GEM
Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W
Il·luminació oficines, passadissos i lavabos:
Per les oficines, passadissos i lavabos s’han previst lluminàries downlights i dicroiques
amb models: lluminària PHILIPS FUGATO COMPACT FBS 261 2xPL-C/4P 26W/840
HF-P i lluminària PHILIPS ZADORA QBS570 1xHAL-50/50W.
Il·luminació d’emergència:
L’enllumenat d’emergència es realitza mitjançant blocs autònoms d’emergència.
DAISALUX NOVA N6.
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Instal·lació de força
Tots els mecanismes de preses de corrent seran del tipus Schuko, els cables estaran
dotats amb borns en el seu connexionat a caixa; no sent admissible l’entrada en
cables nus. S’instal·laran interruptors, polsadors en totes les sales i dependències.
9.4.2. Ventilació
S’utilitzaran sistemes de ventilació forçada distingint dues zones principals:
l’aparcament i zona de càrrega i descàrrega, i el mercat, magatzem i autoservei.
La taula següent mostra els extractors i ventiladors a disposar:
Taula 6. Sistemes de ventilació
Descripció / Zona

Marca/Model

Extractor helicoïdal/ Aparcament

SODECA CTT-63-4T-1.5

Ventilador helicoïdal/ Aparcament

SODECA CC-63-4T-1

Extractor/ Magatzems

SODECA CTT-50-6T-0,75

Ventilador/ Magatzems

SODECA CC-56-6T-0,33

A més, existirà una obertura d’extracció i una altre d’admissió per cada 100 m2 de
superfície útil. La separació entre obertures d’extracció serà menor que 10 m.
9.4.3. Protecció contra incendis
La instal·lació de detecció d’incendis està formada per els següents elements,
disposats segons les indicacions als plànols.
-

Central d’incendis analògica

-

Detectors de fums tipus fotoelèctric NOTIFIER SDX 751EM. Es col·locaran en les
oficines, passadissos, lavabos, sales de control, entrada, vestíbuls dels accessos,
etc.

-

Detectors de fums tèrmic convencional NOTIFIER FD-851 HTE, que s’activen quan
la temperatura ambient excedeix d’un determinat valor prefixat. Es disposaran
aquests detectors a l’aparcament.

-

Detectors emissor/receptor òptic de fums per infrarojos i miralls reflectors
NOTIFIER 6500R. Es col·locaran a la zona del mercat i autoservei.

-

Polsadors direccionables M700 KAC

-

Sirenes direccionables

La instal·lació d’extinció d’incendis estarà formada per
-

La xarxa interior de BIEs. Les BIEs aniran dins d’un armari de superfície o
encastades segons el que s’indica en els plànols. Estan equipades de vàlvula de
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-

tall, mànega certificada de 20 m, i estanca a una pressió de 20 bars, d’acord amb
la norma UNE 23.091-3A.

-

Extintors de pols seca ABC (polivalent). Es col·locaran en raó que des de qualsevol
punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m per arribar-hi. Seran de 6 kg y
eficàcia 21A-113 B.

9.4.4. Telefonia i sistema de seguretat
A l’edifici s’ha previst l’arribada de vàries línies de telefonia bàsica amb cable
multiparell de 25 a la zona del mercat. A més, es disposaran càmeres de vigilància
segons la posició mostrada als plànols corresponents, principalment als espais
d’aparcament i accés de vehicles, mercat de parades i autoservei. En total, es
disposaran 43 càmeres.

9.5. Acabats i impermeabilitzacions
Es disposaran els següents acabats i tancaments segons indicat als plànols.
Paraments horitzontals:
Paviment de terratzo llis de gra petit, en peces de 0,40x0,40 m
Paviment de formigó acabat amb pintura de poliuretà
Paviment asfàltic
Paviment amb peces de granet negre de 0,60x0,40 m
Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 0,60x0,40 m
Paraments verticals
Revestiment arrebossat amb morter de ciment i acabat pintat
Formigó en brut i acabat pintat
Enguixat i pintat
Revestiment de rajola ceràmica esmaltada de 0,10x0,10 m
Tancament de vidre
Tancament d’aplacats de fusta i resines sintètiques
Panells prefabricats de GRC
Per la impermeabilització de la coberta es disposa una geomembrana amb funció
impermeabilitzadora en contacte amb la capa de compressió del forjat reticular,
seguida d’un geotèxtil amb funció drenant i, finalment, una capa de formigó de entre
15cm y 3cm amb una pendent transversal del 0,4%.

9.6. Urbanització
Es disposarà l’arbrat i mobiliari urbà exposat a l’Annex 12 Vegetació i mobiliari urbà,
segons les indicacions dels plànols.
Els arbres seran lledoners. Es tracta d'arbres caducifolis, però es considera que
l'estètica de l'arbre nu en les èpoques de la caiguda de fulles, és adequada. No es
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permetran altures de més de 10-12m, ni copes de més de 6-8m. Aquest arbre tolera
tot tipus de sòls, i resisteix bé períodes de sequera.
A zona de la façana principal es disposaran bancs del model NeoRomàntic Sostenible
de Santa & Cole, així com papereres Maya de Santa & Cole, i dues fonts Caudal de
Santa & Cole.

10. SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS
A l’Annex 14 Serveis afectats i expropiacions es descriuen els serveis existents segons
dades obtingudes des de la plataforma eWise d’ACEFAT. No s’ha observat la
presència de cap servei dins la parcel·la on s’ubicarà el mercat i els límits de
l’edificació als serveis permeten realitzar la construcció d’aquesta sense afectació als
serveis existents.
D’altra banda, però, la fase d’excavació fins la cota de la planta soterrada requereix
l’ocupació temporal de 222,7 m2 de la parcel·la veïna. Aquesta ocupació tindrà la
menor duració possible i, de forma immediata a la desocupació de la zona, es
reposaran les condicions inicials.

11. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
L’estudi econòmic i financer determina que els ingressos que es produiran durant
l’activitat d’aquest servei provenen de tres fonts:
-

Lloguer de les parades i autoservei

-

Ingressos per despeses de la comunitat i altres

-

Aparcament.

D’altra banda, les despeses generades provenen de la inversió inicial i les despeses
d’explotació, i es poden resumir en:
-

Cost de construcció

-

Despeses tècniques administratives

-

Cànon de concessió

-

Assegurances

-

Notaris i registres

En base a aquests ingressos i despeses s’obtenen els següents resultats dels
indicadors econòmics:
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Taula 7. Resultats dels indicadors per a l’estudi econòmic-financer
Indicador

Valor

VAN

338.670,25 €

TIR

11,18%

PRI

18

Així doncs, s’arriba a la conclusió de que el projecte és viable des del punt de vista
econòmic- financer.

12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
D’acord amb el Reial decret 1627/1997, s’ha redactat l’Estudi de Seguretat i Salut en el
Treball corresponent, i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material com una
partida del Pressupost General de l’Obra. En aquest Estudi de Seguretat es
desenvolupa:
•

La normativa en matèria de Seguretat a aplicar durant els treballs de
construcció de les obres projectades.

•

La metodologia en matèria de Seguretat i Salut pel correcte compliment de les
normes de seguretat.

El pressupost de l’Execució de Material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de
62.486,64 €, el qual queda integrat com a partida alçada dins del pressupost general.
L’Estudi de Seguretat i Salut es troba detallat en l’annex 19.

13. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
A l’Annex 20 Estudi d’impacte ambiental es desenvolupa l’estudi en aquesta matèria.
L’estudi exposa que la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost no comportarà
afectacions negatives al règim hidrològic, donat que el nivell freàtic es troba a més
profunditat que la cota de fonamentació.
D’altra banda, donat que els residus principals de l’obra són terres, s’han estudiat els
abocadors de terres controlats més propers, per facilitar-ne el transport per part del
Contractista.
S’han estudiat les afeccions urbanes de l’obra (drenatge, sanejament, contaminació
atmosfèrica, contaminació acústica, afeccions a veïns, il·luminació, trànsit), proposant
per cadascuna d’elles mesures preventives, correctores i compensatòries.

14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
A l’annex 15 es desenvolupa de forma descriptiva el Pla de control de qualitat, on es
descriuen els controls en quant a recepció de materials, control d’execució i altres
especificacions generals.
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15. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Es preveu un període d’execució de les obres de 18 mesos, d’acord amb el pla d’obra
que s’inclou a l’annex 17 del present projecte. En aquest annex es realitza una breu
descripció de les obres a executar i es presenta un cronograma on es pot observar la
duració estimada de les activitats principals. A continuació es presenten les quatre
fases principals de l’obra:
-

FASE 1: Adequació de la zona de treball

-

FASE 2: Excavació i moviment de terres

-

FASE 3: Estructures

-

FASE 4: Instal·lacions i acabats arquitectura

16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb la Llei 30/2007, de 30 octubre de Contractes del Sector Públic, s’exigirà
la classificació del contractista en aquelles parts de l’obra en què es superi el 20% del
PEM. Per tant, s’exigirà:
Grup: C
Subgrup: 2
Categoria: f

17. REVISIÓ DE PREUS
Els preus de les obres a les que es refereix el present projecte seran revisables, per la
qual cosa es proposa l’aplicació de la següent fórmula de revisió de preus, que
correspon a la fórmula tipus 4 (Obres de fàbrica en general) del Decret 3650/1970 del
BOE de 19 de novembre, de la Llei de Contractes de l’Estat:

Kt = 0,34

Ht
Et
Ct
St
Mt
+ 0,18
+ 0,18
+ 0,13
+ 0.002
+ 0,15
Ho
Eo
Co
So
Mo

on:

Kt és el coeficient teòric de revisió per al moment d’execució t
Ho és l’índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació
Ht és l’índex del cost de la mà d’obra en el moment d’execució t
Eo és l’índex del cost de l’energia en la data de licitació
Et és l’índex del cost de l’energia en el moment d’execució t
Co és l’índex del cost del ciment en la data de licitació
Ct és l’índex del cost del ciment per al moment de l’execució t
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So és l’índex del cost del material siderúrgic en la data de licitació
St és l’índex del cost del material siderúrgic en el moment d’execució t
Mo és l’índex del cost de la fusta en la data de licitació
Mt és l’índex del cost del la fusta en el moment d’execució t
18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
D’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el
present projecte compren una unitat d’obra completa, sent susceptible de construcció i
posterior entrega per l’ús general o pel servei corresponent, d’acord amb l’article 74 de
la citada Llei.

19. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà d’un (1) any a partir de la firma de l’Acta de Recepció.

20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
A l’annex 16 s’adjunta la justificació de preus.

21. RESUM DEL PRESSUPOST
El Document núm. 4 Pressupost inclou tots els documents que defineixen la totalitat de
les unitats de l’obra “Construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles”: Medicions, Quadre de preus n.1, Quadre de preus n. 2, Pressupost i
Resum del pressupost.
El Pressupost d’Execució Material (PEM) del projecte és de TRES MILIONS QUATRECENTS CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS
(3.405.641,31 €).
Afegint al PEM del projecte els percentatges corresponents a despeses generals
(13%), benefici industrial (6%) i IVA (16%), s’obté el Pressupost d’Execució per
Contracte, que resulta en QUATRE MILIONS SET-CENTS VUITANTA-DOS MIL DOSCENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS (4.782.201,53 €).

22. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE
El present projecte es composa dels següents documents:
DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES
MEMORIA
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ANNEXES
Annex 1. Reportatge fotogràfic
Annex 2. Topografia i replanteig
Annex 3. Planejament urbanístic
Annex 4. Estudi geotècnic
Annex 5. Estudi d’oferta i demanda
Annex 6. Estudi d’alternatives
Annex 7. Estudi econòmic i financer
Annex 8. Anàlisi de mobilitat a l’aparcament
Annex 9. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda
Annex 10. Estructures
Annex 11. Instal·lacions
Annex 12. Vegetació i mobiliari urbà
Annex 13. Moviment de terres i gestió de residus
Annex 14. Serveis afectats i expropiacions
Annex 15. Control de qualitat
Annex 16. Justificació de preus
Annex 17. Pla d’obra
Annex 18. Reglament general del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles
Annex 19. Estudi de seguretat i salut
Annex 20. Estudi d’impacte ambiental
DOCUMENT 2. PLÀNOLS
GENERALS
1. Emplaçament
2. Topografia
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
3. Plantes generals i seccions
4. Replanteig
5. Cotes i acabats
ESTRUCTURES
6. Planta d’estructures
7. Sabates
8. Murs
9. Pilars
10. Forjats
11. Bigues
12. Rampa
13. Escales
14. Ascensor

Memòria
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INSTAL·LACIONS
15. Ventilació
16. Protecció contra incendis
17. Electricitat, telefonia i sistema de seguretat
18. Sanejament i fontaneria
DETALLS I ACABATS
19. Detall tancament de la façana
20. Definició de les parades
21. Pintura
URBANITZACIÓ
22. Planta urbanització
MOBILITAT A L’APARCAMENT
23. Senyalització
24. Maniobrabilitat
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT 4. PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus n. 1
Quadre de preus n. 2
Pressupost
Resum del pressupost
Pressupost d’execució per contracte

Barcelona, Juny de 2011

L’autora del projecte
Elena Vidal Sarmiento
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1. IMATGES AÈRIES

Imatge 1. Escala 1:2.500. Imatge procedent de la Guia Urbana de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles.

Imatge 2. Escala 1:1.000. Imatge procedent de la Guia Urbana de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles

Annex 1. Reportatge fotogràfic
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2. IMATGES DELS CARRERS
Tant les imatges dels carrers com les imatges del solar es presenten juntament amb
un mapa indicatiu de la situació. A la Imatge 3 es pot observar el mapa indicatiu
ampliat, per tal d’ajudar a identificar els carrers que es nombren a les posteriors
imatges.

Imatge 3. Mapa indicatiu ampliat
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Imatge 4. Vista del Carrer de la Granja de Can Coromines

Imatge 5. Vista de l’Avinguda de Sant Jeroni

Annex 1. Reportatge fotogràfic
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Imatge 6. Vista del Carrer Polígon Industrial

Imatge 7. Vista des de la cantonada de l’Avinguda Sant Jeroni amb el Carrer Polígon Industrial
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Imatge 8. Zona verda vista des del Carrer Polígon Industrial

3. IMATGES DEL SOLAR

Imatge 9. Solar vist des de la cantonada Avinguda Sant Jeroni amb Carrer de la Granja de Can
Coromines

Annex 1. Reportatge fotogràfic
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Imatge 10. Solar vist des de l’Avinguda de Sant Jeroni

Imatge 11. Solar vist des del Carrer de la Granja de Can Coromines
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Imatge 12. Límit del solar amb la parcel·la veïna, pel Carrer de la Granja de Can Coromines

Annex 1. Reportatge fotogràfic
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ANNEX 2. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

Donat que el projecte és de caire acadèmic, no ha estat possible realitzar un
aixecament topogràfic de l’àrea d’estudi. D’aquesta manera, s’ha procedit a la recerca
d’informació d’aquest tipus.
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles ens ha facilitat l’arxiu topogràfic
1943FOS-1-TOPO a escala 1:1000, amb equidistància de 1m entre corbes de nivell,
que inclou l’àrea d’interès.
Pel que fa al replanteig, al plànol corresponent s’indiquen els punts que delimiten el
perímetre de l’estructura del mercat. Al plànol, es mostren els punts clau de la planta
del mercat i les seves coordenades (X, Y, Z) en dades UTM.

Annex 2. Topografia i replanteig
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1. INTRODUCCIÓ
El Mercat Municipal és un servei de caràcter públic, la ubicació del qual correspon a un
sòl qualificat com sistema. El solar seleccionat per la construcció d’aquest servei es
troba dins el sòl urbà del municipi de Sant Fost de Campsentelles. L’existència d’un
Pla Parcial que afecta al solar, amb unes condicions d’edificabilitat molt restringides en
planta, han portat a l’Ajuntament a plantejar una nova proposta d’aprofitament
urbanístic per aquest punt per mitjà de l’Estudi de Detall de l’Equipament Públic de
Can Coromines. D’aquesta manera, l’Estudi fixa les condicions urbanístiques
d’aplicació per a aquest projecte.

2. SITUACIÓ DINS DEL MUNICIPI
La situació del Mercat Municipal es planteja dins la trama urbana del municipi, a
l’extrem nord-oest d’aquest.

Solar Mercat Municipal

Figura 1. Mapa urbà del municipi. Escala 1:30.000. Font: Guia Urbana de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

El solar es troba limitat per la zona industrial Can Baliarda, la Granja de Can
Coromines, que es tracta d’una edificació tradicional, i la trama residencial.

3. CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
El règim urbanístic del sòl queda definit mitjançant la classificació i la qualificació del
sòl, paràmetres que es desenvolupen a continuació.

Annex 3. Planejament urbanístic
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3.1. Classificació del sòl
El territori del terme municipal de Sant Fost de Campsentelles es classifica en: sòl urbà
(SU), sòl urbanitzable delimitat (SUD), sòl urbanitzable no delimitat (SUND) i sòl no
urbanitzable (SNU); corresponent a cada classe de sòl els drets i deures establerts
legalment.
La parcel·la on es planteja la construcció del Mercat Municipal està classificada com
sol urbà.

Figura 2. Classificació del sòl. Escala 1:20.000. Font: Geoportal Urbanístic de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles

3.2. Qualificació del sòl
El solar està qualificat com a Sistema amb clau EQ, Sistema d’Equipaments
Comunitaris. A l’apartat 5.1 d’aquest annex es tracta el concepte al que es refereix el
subíndex “p”.
El sistema d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els equipaments de
caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de
transport i els altres equipaments que siguin d’interès públic o d'interès social.
Per aquest motiu, sòl escollit és perfectament adequat per la construcció d’un servei
públic com és el Mercat Municipal.
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Solar Mercat Municipal

Figura 3. Qualificació del sòl. Escala 1:2.500. Font: Geoportal Urbanístic de l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles

Com es pot veure a la figura anterior, la parcel·la es troba limitada per altres solars
amb qualificació urbanística diferent. En primer lloc, el solar limita directament amb sòl
qualificat com Sistema d’Espais Lliures Públics (VP), es tracta d’una zona verda. Limita
també de forma directa amb la Zona 2.ECR (Urbà Tradicional: edificació a conservar i
rehabilitar). A aquest solar es troba ubicada l’anomenada Granja de Can Coromines
que, pel seu interès històric, mereix aquesta qualificació urbanística.
El sòl que es troba oposat al solar d’estudi, respecte l’Avinguda de Sant Jeroni, és
Zona 8.DSP (Dotacions i Serveis Privats). Aquest tipus de Zones estan destinades al
desenvolupament d’activitats de titularitat i gestió privades que són serveis a la
població i complementen les funcions assignades als equipaments comunitaris. És
previsible que en aquest sòl apareguin noves activitats de caràcter comercial nascudes
a partir de la implantació del Mercat Municipal, constituint aquesta zona com un nou
eix comercial.
Per últim, partir del carrer Industrial Can Baliarda apareix la Zona 7.IG (Industrial aïllatIndústria gran), que constitueix l’anomenat Polígon Industrial Can Baliarda; mentre que
pel carrer Granja de Can Coromines s’enllaça amb un sòl de caràcter residencial.

4. DEFINICIÓ DELS USOS
L’ús principal que acollirà aquest solar d’equipament comunitari és el d’equipament
d’abastament i subministrament, que engloba escorxadors, mercats i altres centres.
Tot i això, de la manera com es planteja el Mercat Municipal de Sant Fost en aquest

Annex 3. Planejament urbanístic
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projecte, és a dir, amb la presència d’un autoservei i un aparcament pels clients, cal
tenir en compte les consideracions referents a aquests usos.

4.1. Ús comercial
L'ús comercial fa referència a totes aquelles activitats en establiments comercials en
locals i instal·lacions oberts al públic, en l'exterior o l'interior d'una edificació on
s'exerceix regularment la venda al detall. Aquestes activitats estan subjectes a les
disposicions específiques establertes en la legislació sectorial i en el Pla
d'Equipaments Comercials aprovats per la Generalitat.

4.2. Ús de magatzem
És el que correspon a l'activitat pròpia de locals destinats al dipòsit de mercaderies,
productes del camp o dedicats a la venda a l'engròs.
Els magatzems hauran de preveure dins de la pròpia parcel·la el moll de càrrega i
descàrrega, amb una sortida i entrada de vehicles de tal manera que la maniobra
envers al carrer d'accés es pugui fer d'un sol cop, tant de cara com d'esquena. Amb
aquest fi, la banda de maniobra per al càlcul de l'amplada serà:
-

Per a furgonetes, una banda definida per dues circumferències de radi 6,5 i 3 m.

-

Per a camions, una banda definida per dues circumferències de radi 12 i 5 m.

4.3. Ús de garatge- aparcament
Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics.
Els garatges que tinguin més de 15 places d'aparcament estaran obligats a preveure
un espai d'espera per a l'entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del
carrer.
A cada edifici la previsió d'aparcament serà la suma de les previsions establertes per a
cada ús. Amb caràcter general, es reservarà 1 plaça d'aparcament per cada 100 m2
construïts, i la superfície mínima per plaça serà de 20 m2, inclosos tots els espais de
circulació i accés. El nombre de places, en cas de nombre decimal, es comptabilitzarà
sempre per excés.

5. NORMES URBANÍSTIQUES D’APLICACIÓ
Actualment existeixen diverses eines urbanístiques que regulen l’ordenació en aquesta
matèria. Entre aquestes, les de major importància pel nostre cas són les que es
desenvolupen a continuació.
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5.1. Pla d’Ordenació
Campsentelles

Urbanística

Municipal

Sant

Fost

de

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Sant Fost de Campsentelles (POUM) el
formen principalment les Normes Urbanístiques i els Plànols d’Ordenació, i
constitueixen el cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi.
Com hem vist a la classificació del sòl, el sòl que estudiem es classifica segons EQp.
El subíndex “p” es refereix a que el sector disposa d’un planejament anterior
d’aplicació vigent i, al nostre cas, es refereix a l’anomenat Pla Parcial Can Coromines,
que veiem a continuació.

5.2. Pla Parcial Can Coromines
El Pla Parcial Can Coromines, aprovat el 15 de novembre de 2002, planteja un seguit
de normes particulars aplicables a les zones i sistemes que formen part de la zona
anomenada “Can Coromines”.

Solar Mercat Municipal

Figura 4. Definició dels sòls destinats a Sistemes al Pla Parcial Can Coromines

Figura 5. Definició dels sòls destinats a Zones al Pla Parcial Can Coromines
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Les condicions d’edificació fixades pels Sistemes en Clau V Equipaments i Dotacions
són les següents:
-

Alçada màxima d’edificació: 12 m, que podrà excepcionalment ser sobrepassada
fins a 18 m quan ho justifiquin les característiques i la finalitat de l’equipament.

-

Intensitat neta d’edificació: 1 m2 sostre/ m2 sòl.

-

Els àmbits d’equipaments de l’entorn Granja de Can Coromines situaran els seus
cossos edificats a una distància de 10 m respecte els límits dels espais lliures i
carrers i 20 m respecte els límits a veïns.

El darrer punt d’aquestes normes, referit als límits d’edificació, és realment restrictiu i
faria reduir molt les dimensions de la parcel·la de la qual es disposa. Per tal d’ajustar
aquest sòl a les necessitats del Mercat Municipal, l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles va elaborar un Estudi de Detall de l’Equipament Públic de Can
Coromines, el qual s’exposa a continuació.

5.3. Estudi de Detall de l’Equipament Públic de Can Coromines
L’Estudi de Detall de l’Equipament Públic de Can Coromines té per objectiu l’ordenació
de volums de la finca de referència, atès que l’ús que se li pretén donar, el Mercat
Municipal, requereix de més superfície en planta baixa i no tant en alçada.
La obligatorietat de separar l’edificació 10 m respecte l’espai públic i 20 m respecte els
veïns fa que la superfície en planta quedi molt reduïda. Un equipament d’abastament i
subministrament com el Mercat requereix una edificació que desenvolupi el màxim de
superfície en una sola planta, per tal de facilitar-ne el seu ús.
Així doncs, l’Estudi de Detall preveu fixar un gàlib edificatori de manera que es
redistribueixi l’edificabilitat, permetent construir més en planta en detriment de l’alçada
i sense sobrepassar les alineacions de les edificacions del seu entorn.
L’aprofitament urbanístic proposat que ofereix l’Estudi és el següent:
-

Alçada màxima d’edificació: 12 m, que podrà ser excepcionalment subrepassada
fins a 18 m quan ho justifiquin les característiques i la finalitat de l’equipament (NO
VARIA respecte l’aprofitament urbanístic actual).

-

Intensitat neta d’edificació: 1 m2 sostre/ m2 sòl (NO VARIA respecte
l’aprofitament urbanístic actual).

-

Separació a límits: 5 m al Carrer de la Granja de Can Coromines i a la Zona
Verda; 8 m a veïns; i 8,60 m a l’Avinguda de Sant Jeroni (mantenint l’alineació de
les illes contigües).

La taula següent mostra un resum de l’aprofitament urbanístic proposat per l’Estudi i
l’aprofitament urbanístic anterior a aquest.
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Taula 1. Paràmetres d’aprofitament urbanístic del planejament vigent i proposat a l’Estudi de Detall de l’Equipament
Públic de Can Coromines

Paràmetres

Planejament vigent

Planejament proposat

Alçada màxima

12 m (excepcionalment 18 m)

12 m (excepcionalment 18 m)

Edificabilitat màxima

1 m2 sostre/ m2 sòl

1 m2 sostre/ m2 sòl

Separacions a límits

10 m a espais públics

5 m a C/ Granja de Can
Coromines i Zona Verda

20 m a veins

8 m a veïns
8,60 m a Av. Sant Jeroni
Ocupació

60 %

65 %

A continuació s’adjunten les imatges corresponents als plànols que proporciona aquest
Estudi de Detall:

Figura 6. Imatge corresponent a Plànol 1. Situació i emplaçament de l’Estudi de Detall de l’Equipament Públic de Can
Coromines
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Figura 7. Imatge corresponent a Plànol 2. Planejament vigent (Pla Parcial Can Coromines) de l’Estudi de Detall de
l’Equipament Públic de Can Coromines

Figura 8. Imatge corresponent a Plànol 3. Proposta d’ajust de les condicions d’edificació de l’Estudi de Detall de
l’Equipament Públic de Can Coromines
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6. CONCLUSIONS
El solar on s’emplaçarà el Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles seguirà les
directrius fixades a l’Estudi de Detall de l’Equipament Públic de Can Coromines que
s’han desenvolupat a l’apartat 5.3 d’aquest annex.
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació es presenta l’estudi geotècnic realitzat pel projecte de construcció del
Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles, al solar delimitat pels carrers Granja
de Can Coromines, Avinguda de Sant Jeroni i Polígon Industrial.
El Mercat Municipal disposarà d’una superfície aproximada en planta de 3010 m2.
Comptarà amb una única planta comercial, situada a la planta baixa, i una única planta
soterrada, destinada a l’aparcament. Es preveu excavar una profunditat màxima
aproximada de 4,30 m respecte la superfície actual del terreny.
El present Estudi Geotècnic pretén determinar:
-

Els materials que formen el subsòl de l’àrea interessada

-

Les característiques geomecàniques de les diferents formacions, obtingudes per
mitjà d’assaigs de camp i de laboratori

-

La cota del nivell freàtic i l’agressivitat de l’aigua al formigó

-

Els sistemes de fonamentació més favorables

-

La sismicitat

2. INFORMACIÓ DISPONIBLE
Donat que aquest projecte es tracta d’un projecte d’àmbit acadèmic, no ha estat
possible realitzar un estudi de camp amb els sondejos ni assaigs de laboratori
pertinents. D’aquesta manera, s’ha procedit a la recerca d’informació d’aquest tipus.
Actualment, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles no disposa de l’estudi
geotècnic del solar d’interès. Malgrat això, l’Ajuntament ha accedit a facilitar-nos un
informe geotècnic d’una zona pròxima a l’àrea d’estudi, en particular, l’Informe
Geotècnico Proyecto de rehabilitación “Casa Bastinós” en el C/ Sant Isidre, en el T.M.
St. Fost de Campsentelles (Barcelona), elaborat per l’empresa GEOPLANNING
ESTUDIS GEOTÈNCICS, S.L.
Així doncs, es consideren els resultats d’aquest Informe geotècnic com propis de la
zona d’estudi i s’accepten les recomanacions que es desprenen d’aquest, de cara a
plantejar les condicions de fonamentació més adequades.

3. RESULTATS DE L’INFORME GEOTÈCNIC

3.1. Esquema geològic general
La zona d’estudi està formada per dipòsits quaternaris que cobreixen una formació
granodiorítica.
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3.2. Materials
Des de la superfície es troba una formació d’argila sorrosa marró que pot incloure
alguns petits trams més sorrencs. En general es presenta una consistència semi-tova,
com posen de manifest els assaigs realitzats:
S.P.T

11 ≤ N ≤ 26

Aquesta formació continua amb les característiques assenyalades, com a mínim els 10
m de profunditat que s’han estudiat.

3.3. Plasticitat
Es tracta de materials de baixa plasticitat, pels quals correspon una pressió d’inflament
probable igual o menor a 0,3 kg/cm2.

3.4. Agressivitat
El contingut en sulfats obtingut ha estat de 390 mg/kg SO4.
Segons la EHE el terreny es classifica com no agressiu pel formigó.

3.5. Hidrologia subterrània
No s’ha detectat la presència d’aigua a cap dels sondeigs ni assaigs penetromètrics,
tot i que s’ha pogut identificar un pou proper on el solar es troba a aproximadament 9,8
m de profunditat respecte la superfície del solar.

4. CONCLUSIONS DE L’INFORME GEOTÈCNIC

4.1. Recomanacions per la fonamentació
El tipus de fonamentació recomanat és mitjançant sabates. Les dades a tenir en
compte pel seu càlcul són les següents:
Profunditat
Els fonaments podrien reposar sobre la formació d’argila sorrenca marró a partir de 1
m de profunditat.
Estabilitat general
El resultat de la càrrega admissible és de Qadm= 1,2 kg/cm2.
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Assentaments
S’obté un assentament immediat en sòl homogeni i isòtrop de 2,0 cm (per una sabata
de B=200 cm). Aquest valor es troba dins els límits normalment admesos per una
opció de fonamentació com la plantejada.

4.2. Acció sísmica
L’edificació projectada es classifica com d’importància normal. Alhora, la població de
Sant Fost de Campsentelles es troba en una zona d’acceleració sísmica bàsica
ab=0,04g i un coeficient de contribució de k=1,0.
El coeficient del terreny C, per l’argila sorrenca marró (tipus de terreny IV), és de 2,0.

5. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
A continuació, es presenta l’Informe Geotècnico Proyecto de rehabilitación “Casa
Bastinós” en el C/ Sant Isidre, en el T.M. St. Fost de Campsentelles (Barcelona),
elaborat per l’empresa GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈNCICS, S.L, que completa
la informació descrita als punts anteriors d’aquest annex.
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1. INTRODUCCIÓ
D’acord amb la legislació vigent, la figura del Mercat Municipal es presenta com un
servei mínim per a qualsevol municipi que superi els 5.000 habitants, com és el cas de
Sant Fost de Campsentelles.
Tot i que la necessitat d’implantar el Mercat Municipal es troba fixada per la legislació,
és d’interès determinar la seva viabilitat dins del context econòmic i social actuals, a fi
d’establir quines són les característiques òptimes que ha de presentar.
En un primer punt, s’analitzarà la situació actual del municipi en quant a demanda i
oferta comercials. Posteriorment, s’estimarà la demanda i l’oferta generades pel
Mercat Municipal, tot quantificant la seva viabilitat en termes econòmics.

2. ANÀLISI DE LA DEMANDA I L’OFERTA COMERCIAL ACTUALS
Per estudiar la viabilitat de la implantació del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles és necessari fer un estudi previ de la situació actual de la demanda i de
l’oferta comercial. L’anàlisi de la demanda quantifica i caracteritza els consumidors,
mentre que l’anàlisi de l’oferta mostra quina és l’oferta comercial actual al municipi
(nombre d’establiments, superfície de venda). La comparació i balanç d’aquests dos
conceptes permet establir si existeix una necessitat de generar o oferir més oferta
comercial o si l’oferta existent és suficient.

2.1. Anàlisi de la demanda
La quantitat d’equipament comercial d’un municipi i la seva configuració està
directament relacionada amb el volum de la població que cal abastir, amb els seus
hàbits de consum i compra, i també amb el seu nivell de desenvolupament econòmic.
2.1.1. Característiques demogràfiques de la població
La ciutat de Sant Fost de Campsentelles compta actualment amb 8.605 habitants, a
data de 26 d'abril 2011. A finals dels anys 70 s’inicià l’actual urbanització Sant Fost
Residencial, però va ser a partir de la dècada dels 80 que es produí la gran expansió
urbanística de Sant Fost, passant la població de 2.595 habitants el 1979 a 4.425 el
1989. La figura següent mostra l’evolució de la població al període 1998-2010:
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Figura 1. Evolució de la població al període 1998-2010

Com es pot observar la població ha crescut els darrers anys amb un ritme de
creixement constant, amb un valor mig de creixement anual pròxim al 3%.
D’altra banda, la piràmide d’edats (Figura 2) segueix un patró netament occidental,
amb una tendència progressiva a la pèrdua de pes de la població infantil i increment
constant de la població major de 65 anys.
De 95 anys i més
De 90 a 94 anys
De 85 a 89 anys
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
De 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys
0

100

200

300

400

500

600

700

Figura 2. Distribució de la població per edats

Amb la consideració conjunta de la taxa de natalitat actual, els moviments migratoris
dels darrers anys, la taxa de mortalitat i l’esperança de vida del municipi, es pot
preveure un manteniment de la població del municipi. Es preveu, també, que la
distribució dels grups d’edat mantinguin la seva estructura, percentualment, amb
l’augment corresponent en nombre d’habitants.
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2.1.2. Característiques socioeconòmiques
Membres de la unitat familiar
Les implicacions que el tipus de llars pot tenir sobre l’estructura comercial han de ser
tingudes en compte degut als canvis en els nous factors determinants de la compra.
Segons el cens d’habitatges el nombre de llars era de 2.172 al 2001, el que ens porta
a un total de 2,98 membres per unitat familiar. Aquest resultat ens permet extrapolar el
nombre de famílies actuals al municipi, que resulten en 2.783 famílies.
Nivell de Renda
El nivell de renda del municipi es descriu mitjançant la Renda Familiar Disponible Bruta
(RFDB). El seu creixement i distribució és una de les macromagnituds més rellevants
en l'economia territorial, ja que indica el valor de les rendes de la població resident al
territori de referència, és a dir, la riquesa que arriba a les llars i és la magnitud
generalment emprada per a mesurar el nivell de benestar de la població. Quan es
compara entre territoris s'utilitza la RFDB per habitant.
A la taula següent es poden observar els valors d’aquest paràmetre pel municipi de
Sant Fost de Campsentelles, la comarca a la qual pertany (Vallès Oriental) i els valors
mitjos per Catalunya.
Taula 1. Valors de RFDB 2007. Font: Idescat

Sant Fost

Vallès oriental

Catalunya

RFDB per habitant (Milers d'euros)

18,3

15,6

16,3

RFDB per habitant (Índex Catalunya=100)

111,9

95,7

100,0

Tal i com indiquen els valors de la taula, la RFDB de Sant Fost supera el valor mig de
la comarca i, alhora, el de Catalunya en gairebé un 12%.
La despesa familiar
La població catalana va gastar de mitjana l’any 2009 12.798 €/persona. L’estructura
d’aquesta despesa presenta com a capítol més important l’habitatge (32,6%), seguit
dels aliments i les begudes no alcohòliques (17,8%), els transports (9,8%) i els hotels,
cafès i restaurants (8,3%). La resta de despeses suposen menys d’un 7%.

2.2. Anàlisi de l’oferta comercial
Actualment, existeix un comerç feble al municipi, principalment de caràcter tradicional.
Per caracteritzar l’oferta comercial s’estudiarà l’evolució del nombre d’establiments,
així com les dotacions comercials d’aquesta oferta.
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2.2.1. Evolució de l’oferta comercial: els establiments
A la següent taula es pot veure l’evolució del nombre d’establiments de productes
alimentaris de comerç al detall pel municipi al període 1994-2002:
Taula 2. Evolució del nombre d’establiments d’alimentació al període 1994-2002. Font: Idescat

Any

Nombre d’establiments
alimentaris

2002

22

2001

18

2000

18

1999

19

1998

19

1997

19

1996

19

1995

18

1994

17

2.2.2. Anàlisi de les dotacions comercials de l’oferta
Per determinar la dotació comercial d’un sector, com el de l’alimentació, es treballa
amb els indicadors següents:
-

Habitants per establiment. És la dada que dóna una idea aproximada de la
demanda d’un establiment.

-

Establiments per 10.000 habitants. És l’indicador que normalment s’utilitza per
comparar les dotacions entre territoris o sectors.

-

Metres quadrats de superfície de venda per cada 1.000 habitants. És un indicador
de capacitat d’oferta comercial i permet saber si l’atomització d’un sector, pel que
fa als punts de venda, té la seva correspondència amb la variable de la superfície
de venda.

Amb les dades del municipi disponibles a l’Idescat, es poden caracteritzar els
indicadors anteriors, amb els resultats següents pel municipi de Sant Fost i els valors
mitjos per Catalunya:
Taula 3. Indicadors de dotació comercial sector alimentació per Sant Fost i Catalunya, dades de 2003. Font: Idescat
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Catalunya

Habitants/establiment

391

187

Establiments/10.000 hab.

25,5

53

m2/1.000 hab.

102

374
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En primer lloc, comparant els resultats dels dos primers indicadors es pot dir que Sant
Fost presenta un nombre molt reduït d’establiments pel sector de l’alimentació i, per
tant, una oferta comercial baixa.
En segon lloc, la superfície de comerços d’alimentació per cada 1.000 habitants és
inferior a un terç de la superfície mitja a nivell català. Això reflecteix que els
establiments de Sant Fost es caracteritzen per superfícies de venda reduïdes, associat
amb el tipus de comerç tradicional de local petit.

2.3. Balanç oferta- demanda i dimensionament màxim
El Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) 2006-2009 tracta, entre
d’altres aspectes, el balanç entre l’oferta i la demanda a nivell comarcal i municipal. La
metodologia que s’exposa al Pla consisteix en analitzar quin és l’equilibri o el
desequilibri entre aquests dos factors, de manera que si es produeix un desequilibri en
excés d’oferta, la dinàmica del mercat ha de reequilibrar aquest desajustament. En cas
contrari, si el desequilibri és d’excés de demanda o defecte d’oferta, aleshores es
considera viable afavorir noves implantacions d’oferta comercial.
D’aquesta manera, el PTSEC concreta per cada municipi les possibilitats de
creixement, pel que fa a la superfície de venda, en el cas que es consideri necessari
afavorir noves implantacions comercials.
Pel cas del format supermercat, el PTSEC concreta que el municipi de Sant Fost de
Campsentelles té un defecte d’oferta (OSM-DSM<0) i planteja un creixement de
supermercat de 1.277 m2. El terme OSM-DSM es tradueix en la diferència entre l’oferta
i la demanda i es calcula com la facturació de supermercats menys la despesa
comercialitzable en establiments de format supermercat.
Taula 4. Càlcul del dimensionament en format supermercat, dades del 2009. Font: PTSEC

OSM-DSM *(milions d’euros)

-5,2835

Creixement supermercat (m2)

1.227

En conclusió, s’observa una necessitat d’ampliar l’oferta comercial del sector
alimentari. Especialment el PTSEC afavoreix la implantació d’establiments en format
supermercat.
Malauradament, el PTSEC no mostra pel municipi de Sant Fost el balanç per l’oferta
comercial en format de superfície especialitzada, tipologia que engloba els
establiments que integrarien el mercat de parades. Per aquest motiu, seguidament
s’estudia la viabilitat del mercat de parades especialitzades, però considerant que ja ha
quedat demostrada la viabilitat d’implantar un autoservei i tenint en compte que
l’autoservei pot exercir un efecte dinamitzador sobre el Mercat.
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3. VIABILITAT DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT FOST
La viabilitat del Mercat Municipal s’estudia seguint les pautes de l’Institut de Mercats
Municipals de Barcelona (IMMB). En primer lloc, es preveu el nombre de clients
potencials del mercat, que representaria la demanda comercial; en segon lloc,
s’estudia la possible competència entre establiments, en el context de l’oferta
comercial; i, per últim, reunint oferta i demanda s’obté una aproximació de la facturació
d’aquests establiments. Aquest últim punt ens permetrà treure les conclusions
referents a la viabilitat econòmica d’implantar el Mercat Municipal.

3.1. Demanda generada pel Mercat
En aquest apartat es tracta de quantificar els clients que es preveu pel Mercat. En
primer lloc, estimarem les àrees d’influència que pot tenir aquest servei.
Com la situació prevista pel mercat és en zona urbana, es considera Sant Fost com el
principal, tot i que no únic, centre d’atracció de clients, sense diferències entre zones
dins del municipi.
Per contemplar altres possibles àrees d’influència s’han analitzat la presència–
absència d’aquest servei als municipis veïns, així com el temps de trajecte i la
distància. Les dades recollides es mostren a la taula següent:
Taula 5. Presència de Mercat Municipal, temps de trajecte i distància relatius a Sant Fost i població dels municipis
veïns. Font: www.gencat.cat, Idescat i altres.

Municipi

Mercat

Temps de trajecte (min)

Distància (km)

Població (hab.)

Martorelles

NO

6

2,3

4.900

Sta. Maria de
Martorelles

NO

7

3,3

839

Montcada

NO

10

6,4

33.656

La llagosta

Sí

10

4,9

13.713

Sta. Perpètua de
la Mogoda

Sí

13

7,6

25.191

Mollet del Vallès

Sí

7

2,8

52.459

Montornès del
Vallès

NO

9

4,7

15.790

Montmeló

NO

8

4,0

9.001

La gran proximitat de les poblacions de Martorelles i Santa Maria de Martorelles, fan
que aquestes poblacions es puguin considerar tant atretes pel mercat com el mateix
municipi de Sant Fost. D’aquesta manera aquestes tres poblacions constitueixen l’Àrea
d’Influència 1.
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Les poblacions de Montornès del Vallès i Montmeló es troben a una major distància de
la població de Sant Fost, però la seva connexió és molt ràpida i, a més, no disposen
de mercat propi. Aquestes poblacions formarien l’Àrea d’Influència 2.
Per últim, la darrera àrea, l’Àrea d’Influència 3, ve formada per la resta de poblacions
que, bé perquè no disposen de Mercat propi però tenen poblacions més pròximes que
Sant Fost amb aquest servei, o bé perquè en disposen, es veuen atretes en molt
menor grau.
El gràfic següent mostra un esquema de les àrees d’influència considerades:

Figura 3. Àrees d’influència considerades

Segons l’IMMB, un Mercat Municipal és potencialment viable a partir d’una població de
l’ordre de 12.000-15.000 habitants. Considerant globalment les tres poblacions que
constitueixen l’Àrea d’Influència 1 s’assoleix una població de 14.031 habitants. A més,
pel cas de municipis amb renda mitja-alta, com és el cas de Sant Fost1, seria suficient
amb arribar a la cota de 12.000 habitants.
Per estudiar amb més detall la demanda, és a dir, el clients, i no quedar-nos solsament
amb xifres de població cal realitzar les corresponents hipòtesis sobre el percentatge de
població de cada àrea d’influència que es preveu siguin clients del mercat:

1

Veure Nivell de renda, a l’apartat 2.1.2 d’aquest annex.

Annex 5. Estudi d’oferta i demanda

Pàgina 11 de 15

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Taula 6. Càlcul de la previsió de clients per àrea d’influència. Font: elaboració pròpia

Població total

Unitats familiars

% clients sobre u.
familiars

Clients

Àrea d’influència 1

14.031

4.677

50%

2.338

Àrea d’influència 2

24.791

8.263

20%

1.652

Àrea d’influència 3

125.019

41.673

2%

833

Total clients

4.823

Per calcular el nombre d’unitats familiar s’ha considerat el valor aproximat de 3
membres per unitat familiar.
Per tant, actualment es preveu una demanda del Mercat Municipal de 4.823 clients.

3.2. Oferta comercial proposada pel Mercat
El mercat de parades especialitzades es planteja, en totes les alternatives, amb una
superfície de venda propera als 800 m2. Considerant una superfície mitja de 30
m2/establiment, comptant passadissos, accessos i altres espais, resulten 25 parades
com a valor de referència.
D’altra banda, tenim en compte quina és la distribució habitual d’establiments per
oferta comercial dins del mercat. Les següents dades corresponen al Cens de Mercats
Municipals de Catalunya.

Figura 4. Distribució percentual d’establiments del mercat del fresc.
Font: Cens de Mercats Municipals de Catalunya
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De la figura anterior podem extreure les dades més significatives, resumides a la taula
següent:
Taula 7. Dades percentuals més significatives de la distribució d’establiments per oferta comercial.

Oferta comercial

% sobre el nombre total d’establiments

Peix i marisc

15

Carnisseria i menuts

15

Xarcuteria

12

Aviram, caça i ous

11

Fruita i verdura

22

Altres

25

Els 25 establiments plantejats pel Mercat Municipal de Sant Fost es podrien distribuir
de la següent forma:
Taula 8. Nombre d’establiments per oferta comercial al Mercat de Sant Fost

Oferta comercial

Nombre d’establiments

Peix i marisc

4

Carnisseria i menuts

4

Xarcuteria

3

Aviram, caça i ous

3

Fruita i verdura

5

Altres

6

Total

25

3.3. Balanç ofertaestabliments

demanda

i

rendibilitat

generada

pels

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Mercats de Barcelona, planteja al document El
mercat com a dinamitzador econòmic del territori de proximitat quina és la metodologia
per plantejar els estudis comercials del mercats. Als punts i)-iv) es segueix aquesta
metodologia aplicada al Mercat Municipal de Sant Fost:
i)

Obtenim el potencial de facturació global a partir del nombre de clients
(unitats familiars) obtinguts a l’àrea d’influència total i la despesa familiar mitja
en alimentació fresca.
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Taula 9. Càlcul del potencial de facturació global del mercat

Nombre de clients a l’àrea d’influència

4.823

Despesa familiar en alimentació fresca

4.998 €/any

Potencial de facturació global

ii)

24.105.354 €/any

Coneixent el % de despesa per tipologies de producte (peix, fruita, etc.),
obtenim el potencial de facturació de cada sector en aquest mercat. Les
dades del percentatge de despesa per tipologies procedeixen de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE).
Taula 10. Càlcul del potencial de facturació per tipologia de producte

Tipologia de producte

% de despesa

Potencial de facturació
per sector (€)

Peix i marisc

14,2

3.422.960

Carn

26,9

6.484.340

Fruita i verdura

17,6

4.242.542

S’estudien només les tres tipologies de producte més representatives (peix i
marisc, carn, i fruita i verdura), donat que tenen un pes més destacat.
iii)

Dividint pel nombre d’establiments del mateix, resulta el potencial de
facturació per establiment del mercat.
Taula 11. Càlcul del potencial de facturació per establiment

iv)

Tipologia de producte

Potencial de facturació
per sector (€)

Nombre
d’establiments

Potencial de
facturació per
establiment (€)

Peix i marisc

3.422.960

4

855.740

Carn

6.484.340

10

648.435

Fruita i verdura

4.242.542

5

848.508

Es considera que els establiments que es troben per sota dels 350.000 € de
facturació anual suporten un excés d’oferta i, en conseqüència no són
rendibles.

Com es pot veure, les tres tipologies de producte estudiades tenen un potencial de
facturació per establiment que supera el mínim de rendibilitat fixat en 350.000 €/any.
Per tant, el mercat de parades es considera viable econòmicament.
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4. CONCLUSIONS FINALS
De l’estudi de viabilitat es desprèn les següents conclusions finals:
-

El municipi de Sant Fost de Campsentelles presenta un desequilibri entre l’oferta
comercial del sector de l’alimentació i la demanda per part dels consumidors. El
desequilibri es presenta com un excés de demanda i, per tant, es promou afavorir
noves implantacions d’oferta comercial d’aquest sector.

-

El balanç oferta- demanda desenvolupat al PTSEC planteja una ampliació de la
superfície comercial en format supermercat de fins a 1.227 m2 pel municipi de Sant
Fost.

-

Per últim, el nostre anàlisi del potencial de facturació dels establiments en format
comerç especialitzat presenta un resultats molt favorables en quant a rendibilitat.
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1. INTRODUCCIÓ
El servei de mercat municipal està considerat per la legislació actual com un servei
mínim que han de prestar els municipis amb població superior als cinc mil habitants,
com és el cas de la població de Sant Fost de Campsentelles. Així doncs, la
consideració per part de l’Ajuntament d’establir aquest servei ens porta a realitzar un
estudi de les alternatives possibles i, alhora, fixar els criteris que ens portin a la
selecció de la millor solució.

2. SITUACIÓ ACTUAL
Actualment, el municipi de Sant Fost de Campsentelles pateix un desequilibri entre
l’oferta i la demanda comercial al sector alimentari. Aquest desequilibri consisteix en
una oferta comercial insuficient que obliga als veïns de Sant Fost a desplaçar-se a
altres municipis per realitzar les compres quotidianes. Aquesta dependència d’altres
municipis genera també moltes dificultats per consolidar un conjunt d’oferta comercial
suficient, donat que al desplaçar-se, la competència de municipis propers és més forta
i impedeix la consolidació d’un conjunt d’ofertes coherents. Diríem que una situació
genera l’altra i el fet d’una clara manca d’oferta completa genera mobilitat i
dependència i dificulta la consolidació de conceptes locals i de proximitat.

3. CONSIDERACIONS PRÈVIES

3.1. Ubicació
Es planteja la necessitat d’ubicar el Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles a
la parcel·la situada a l’Avinguda de Sant Jeroni, limitada pels carrers Granja de Can
Coromines i Polígon Industrial. La parcel·la compta amb una superfície total de 4.812
m2. Actualment, l’Ajuntament planteja una modificació urbanística que fixaria l’ocupació
màxima en planta en 3.375 m2, superfície que permetria encabir les activitats
necessàries per donar potència comercial a la proposta del Mercat Municipal.
Tot i que la zona es troba molt a prop de la part industrial del municipi, aquesta és un
àrea de nou creixement de població i compta amb bones condicions d’accessibilitat.

3.2. Els mercats municipals dins la nova estructura comercial
Als darrers anys i com a problema, tot i que també com a oportunitat, recurrentment a
molts municipis arreu de Catalunya ha aparegut la necessitat d’encabir correctament
l’espai del Mercat Municipal dins del nou paradigma de distribució detallista de gran
consum.
Optar necessàriament per l’especialització en productes frescos, una presentació molt
curosa, en un espai atractiu (polivalent si és possible) i la garantia d’uns horaris
d’acord amb els hàbits d’un consumidor diferent, es perfilen com factors determinants
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per poder assolir una diferenciació que permeti una rendibilitat i, per tant, una garantia
de supervivència efectiva dels Mercats Municipals.
Hem de pensar que el Mercat necessita de l’aplicació dels principis teòrics dels espais
comercials per poder aconseguir un funcionament adequat. És a dir, un mercat
modern, que respon a les demandes dels consumidors i que encaixa amb les seves
necessitats.
Però a banda de l’alta especialització i assortit en producte fresc que pugui aportar el
Mercat, el consumidor actual busca satisfer les seves necessitats comercials de forma
completa. En aquest sentit, és a dir, en el sentit d’oferir una oferta completa, és
necessària la convivència del mercat de producte fresc amb un operador detallista
“locomotora”, no especialitzat en producte fresc. Aquest operador locomotora,
generalment en format autoservei, completa, juntament amb la versió actualitzada de
les parades, l’experiència de compra del client tot garantint la màxima satisfacció i
convivència. El Pla Territorial Sectorial d’Equipaments comercials (PTSEC) defineix
clarament els paràmetres que han de regular el Mercat Municipal i incorpora la
necessària combinació de botiga especialitzada (parada) amb locomotora comercial
per respondre a la realitat actual i assegurar l’èxit dels nous projectes.
Aquesta convivència també té a veure amb altres serveis addicionals oferts al client,
que valora el temps associat a l’experiència de compra. Ens referim a serveis com ara
l’aparcament, que són absolutament imprescindibles.

4. BASES DE DISSENY GENERALS
A continuació veiem una sèrie de característiques que s’han d’acomplir de manera
comú per a totes les alternatives que es plantegen, amb l’objectiu de dotar el servei de
Mercat Municipal de la funcionalitat, així com l’adequació i la integració del projecte a
l’entorn.

4.1. Consideracions estètiques: integració amb l’entorn
Donat que és compta amb una parcel·la de dimensions considerables, s’ha volgut
distribuir tota la superfície comercial en una única planta, amb accés a peu de carrer,
garantint d’aquesta manera una alta funcionalitat i accessibilitat. La planta comercial,
que reuneix alhora Mercat de producte fresc i l’autoservei, comptarà amb una alçada
mínima de 5 m, per conservar l’aspecte estètic habitual a l’interior dels Mercats
Municipals.
Com es pot veure a l’Annex 3 Planejament Urbanístic, l’alçada màxima de l’edificació
és de 12 m. Malgrat aquest límit, es vol evitar un volum excessivament massiu i, per
aquest motiu, es considerarà un màxim d’una planta pis sobre la planta baixa.
Per a qualsevol alternativa, es considera com a façana principal la de l’Avinguda de
Sant Jeroni, donat que la norma urbanística fixa els límits de la façana a un mínim de
8,60 m respecte al vial. Aquest és el límit més ampli i permet que l’espai restant es
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pugui urbanitzar creant un accés al Mercat amb un entorn de plaça o jardí urbà
adequat.

4.2. Característiques generals del Mercat de producte fresc
El Mercat Municipal, és un establiment comercial col·lectiu format per un conjunt de
locals comercials, fonamentalment d’alimentació, en règim de venda personalitzada. El
Reglament Tipus dels Mercats Municipals de la Província de Barcelona constitueix una
eina per establir les característiques en les que s’han de basar tant el disseny i la
construcció, com també la gestió dels Mercats.
En general, per fixar les dimensions d’aquest servei s’utilitza el terme de superfície de
venda que, pel cas d’un Mercat Municipal, inclou els espais dels establiments i els
espais comuns de lliure circulació del públic (passadissos, accessos, etc.).Per aquest
projecte, d’acord amb les recomanacions del departament tècnic de l’Institut de
Mercats Municipals de Barcelona, es considera adequada una superfície de venda
aproximadament de 800 m2.
Els passadissos es preveuen amb una amplada de 3,0-3,5 m per permetre la correcta
circulació. Es procurarà no sobrepassar aquest valor per evitar la sensació de buit.

Figura 1. Recomanacions d’amples de parades i de passadissos de circulació. Cotes en m

Les dimensions de les parades poden variar per ajustar-se amb les necessitats del
producte que ofereixen. Tanmateix, el valor de referència es troba pels 12-15 m2 de
superfície per establiment. L’amplada de les parades es fixa en 2,5 m, espai suficient
per permetre la funcionalitat d’aquest tipus d’establiments.

4.3. Característiques generals de l’autoservei
La Llei d’Equipaments Comercials estableix que cap local comercial dins del conjunt
del Mercat Municipal pot ocupar més del 60% de la superfície de venda del conjunt del
mercat. Segons aquest requisit i tenint en compte que s’ha fixat en 800 m2 la superfície
de venda pel Mercat de parades, la superfície de venda màxima de l’autoservei, és de
1.200 m2.
Aquest valor es considera excessiu ja que com es descriu a l’Annex 5 Estudi d’oferta i
demanda, el dimensionament màxim en format supermercat que és necessari pel
municipi de Sant Fost, segons el PTSEC, és de 1.227 m2. Es considera preferible no
arribar a aquest dimensionament màxim per garantir una demanda suficient per aquest
Annex 6. Estudi d’alternatives
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servei. Així doncs, es s’estableix com a valor màxim de l’autoservei els 800 m2, de
manera que aquest es classifica com a Petit Establiment Comercial (superfície de
venda inferior als 800 m2).
L’autoservei disposarà d’un mínim d’un accés pel carrer, un accés per l’interior del
Mercat de parades i un accés per l’aparcament. Tots els accessos a l’autoservei han
d’estar disposats de manera que puguin seguir funcionant fora de l’horari del Mercat
de parades i, per tant, quan aquest resti tancat.
Els passadissos tindran una amplada d’entre 2,5-3,0 m per facilitar la circulació dels
clients.

Figura 2. Recomanacions d’amples dels passadissos. Cotes en m

4.4. Característiques generals de l’aparcament
En apartats anteriors s’ha descrit la necessitat d’oferir una oferta comercial completa
que, a més, inclogui serveis complementaris de gran necessitat, com és l’aparcament.
L’aparcament serà d’ús preferencial pels clients dels establiments del Mercat i estarà
regulat per una barrera mòbil, l’obertura de la qual només podrà realitzar-se a la
sortida dels vehicles, disposant una fixa o tiquet al receptacle corresponent.
Pel dimensionament de l’aparcament s’ha consultat el Desplegament de la Llei
d’Equipaments Comercials, que fixa segons la tipologia comercial les dotacions
mínimes d’aparcaments per cada 100 m2 de superfície de venda (Taula 1).
Taula 1. Dotació d’aparcaments mínima segons la Llei d’Equipaments Comercials

Tipologia comercial

Mínim places per 100 m2

Supermercat petit

8

Supermercat gran

10

Hipermercat petit

12

Hipermercat mitjà

14

Hipermercat gran

18

Superfícies especialitzades i centres
comercials de fabricants

6

Galeria comercial i altres tipus
d’establiment

3

A més, en el cas dels equipaments comercials de caràcter col·lectiu, com el Mercat
Municipal, la dotació global requerida es calcularà en base a la suma de les diferents
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dotacions parcials de les tipologies dels establiments que en formin part, que per
aquest projecte són:
-

Autoservei (format supermercat petit): 8 places/100 m2

-

Mercat parades:

3 places/100 m2

Un cop es plantegin les superfícies exactes per a cada alternativa es farà el càlcul de
la dotació d’aparcaments mínima. No obstant, tenint en compte el valor de referència
de 800 m2 que s’ha plantejat tant pel Mercat de parades com per l’autoservei, el
nombre d’aparcaments mínim es situa a les 88 places.
Pel disseny de l’aparcament s’han consultat les recomanacions de diverses
ordenances municipals en aquest àmbit com, per exemple, el Plec de Condicions
Tècniques Generals per la Redacció dels Projectes d’Aparcaments de la Societat
Municipal de Palma, l’Ordenança Reguladora de les Condicions Funcionals dels
Aparcaments o l’Ordenança Municipal d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú. A
continuació es recullen les característiques de disseny més destacades:
Taula 2. Característiques de disseny de l’aparcament

Gàlib mínim

2,50 m

Dimensions mínimes de les places

2,4x5,0 m

Places annexes a un mur

2,6x5,0 m

Places per clients amb mobilitat reduïda

3,5x5,0 m

Ample carrils de circulació en doble sentit

5,5 m

Radi de gir interior mínim

4,25 m

Ample carrils de maniobra (aparcaments a 90º)

5,5 m

Pendent màxima de les rampes

16 % en tram recte o 12 % en corba

Aparcaments mobilitat reduïda

1/33 del nombre total de places

Escales de sortida a l’exterior

Mínim 2

Figura 3. Dimensions de les places d’aparcaments. Cotes en m

A totes les alternatives es planteja l’accés a l’aparcament per mitjà d’una rampa de
doble sentit amb un ample mínim de 6,0 m. S’ha seleccionat aquest tipus d’accés per
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tal d’aconseguir un màxim aprofitament de l’espai i perquè aquest sistema és adequat
pel nombre d’aparcaments que es preveuen (entre 80 i 90).

4.5. Característiques generals de la zona de càrrega i descàrrega
Totes les alternatives disposaran d’una zona de càrrega i descàrrega a l’interior del
Mercat Municipal, diferenciada de l’espai destinat a l’aparcament dels clients. Aquesta
zona haurà de permetre l’entrada, la sortida, la circulació i l’estacionament temporal
dels vehicles al seu interior, establint-se una rotació pel seu ús que serà fixada per
l’òrgan de gestió del Mercat.
De nou, seguint les recomanacions de l’Institut de Mercats Municipals de Barcelona,
aquest moll de descàrrega haurà de permetre l’accés simultani de:
-

1 camió simple de dos eixos (C2)

-

3-4 furgonetes

Per determinar les dimensions de la zona de càrrega i descàrrega haurem de tenir en
compte la possible maniobrabilitat del vehicle major. La taula següent mostra les
dimensions màximes del camió tipus C2 i els seus radis de gir.
Taula 3. Característiques del camió tipus C2

Alçada màxima (m)

4,10

Amplada màxima(m)

2,60

Llargada màxima (m)

9,10

Longitud entre eixos (m)

6,10

Radi mínim roda exterior davantera (m)

12,80

Radi mínim roda interior posterior (m)

8,50

5. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
Un cop plantejades les disposicions generals, es presenten les quatre alternatives
estudiades en aquest Estudi d’Alternatives. Les diferents alternatives s’expliquen en
detall i s’analitzen a continuació. A la documentació adjunta d’aquest annex es pot
consultar la definició geomètrica de les Alternatives 1, 2 i 3.
Alternativa 0
L’alternativa 0 considera la situació de no actuar, és a dir, no construir el Mercat
Municipal de Sant Fost de Campsentelles i, per tant, acceptar la continuïtat de la
situació actual.
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Alternativa 1
L’alternativa 1 consisteix en un únic volum de dimensions 69,5 m i 43,5 m, amb una
ocupació total en planta de 3.018,7 m2. El conjunt es distribueix en dues plantes:
planta baixa i planta soterrani. A la planta baixa es situa l’oferta comercial, és a dir, el
Mercat de parades (742,2 m2) i l’autoservei (705,4 m2), i també els corresponents
magatzems, l’àrea de gestió de residus i la zona de càrrega i descàrrega.
Es disposa de tres accessos pels clients a través del carrer, dos per la façana principal
(Avinguda de Sant Jeroni) i un pel carrer Granja de Can Coromines. Dos accessos
interiors al mercat permeten accedir a l’aparcament. Per últim, la rampa d’accés dels
vehicles a l’aparcament es troba al carrer Granja de Can Coromines.
La planta soterrani comprèn la zona d’aparcament. L’accés dels vehicles a aquesta
zona, com bé s’ha dit anteriorment, està regulat per unes barreres mòbils i sota
vigilància del centre de control.
Les places d’aparcaments es distribueixen al llarg del perímetre de la planta i a la zona
central segons quatre illes. La circulació és en sentit únic, excepte per un dels dos
carrils centrals, que permet la doble circulació.
De la distribució que es presenta han resultat 95 places d’aparcament, 3 d’aquestes
reservades a persones amb mobilitat reduïda, a més de 7 aparcaments per a motos.
Una característica important per la caracterització de l’aparcament és l’anomenat
factor d’aprofitament. L’aprofitament de l’aparcament es calcula com el quocient entre
la superfície (incloent accessos i, en aquest cas, altres serveis com els locals tècnics i
els punts de recollida de carrets) i el nombre total de places. El factor d’aprofitament
per aquesta alternativa és de 34,7 m2/plaça. Aquest resultat serà d’utilitat per la
posterior comparació amb altres alternatives.
La façana de l’edifici ofereix una imatge atractiva, amb la combinació de tres materials
principals: el formigó, la fusta i el vidre. Aquesta combinació de materials sobre la
façana busca trencar amb l’efecte d’estructura massiva, especialment a la façana
principal on l’edifici té un total de 69,5 m. El vidre permet la lluminositat alhora que fa
l’estructura més permeable, en el sentit de que des de l’exterior de l’edifici es pugui
percebre la dinàmica del seu interior.

Figura 4. Façana principal. Veure més vistes als plànols de l’Alternativa 1

Alternativa 2
L’alternativa 2 també s’articula en dues plantes, en aquest cas, però, una planta baixa i
una planta pis. El conjunt té unes dimensions de 69,0 m i 43,7 m, amb una ocupació
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total en planta de 3.015,3 m2. A la planta baixa es situa l’oferta comercial, és a dir, el
Mercat de parades (811,8 m2) i l’autoservei (710,2 m2), i també els corresponents
magatzems, l’àrea de gestió de residus i la zona de càrrega i descàrrega. Mentre que
a la planta pis es troba l’aparcament dels clients.
Val a dir que el fet que la rampa d’accés a l’aparcament (superior) hagi d’encabir-se
dins l’edifici comporta una reducció de la superfície útil de la planta baixa en prop de
300 m2. Per evitar resoldre aquest fet reduint la superfície comercial, s’ha plantejat una
solució particular pels magatzems de les parades. Les parades augmenten a 3,5 m el
seu ample mínim, abans fixat en 2,5 m, donant espai als magatzems integrats dins les
parades. Segons l’IMMB, aquesta solució s’ha aplicat a alguns mercats i compta amb
una gran acceptació per part dels paradistes degut a la reducció de desplaçaments i
l’eficiència que comporta disposar el magatzem amb tanta proximitat. Així doncs, la
superfície de 811,8 m2 abans mencionada pel Mercat de parades no es limita a la
superfície de venda, sinó que també inclou la superfície destinada als magatzems.
La solució dels accessos és la mateixa que per l’Alternativa 1, tant pels accessos pel
carrer com per l’aparcament.
Les places d’aparcament es distribueixen al llarg del perímetre de la planta i a la zona
central segons dues illes. En aquest cas, tots els carrils són exclusivament de sentit
únic. S’obtenen 85 places segons aquesta distribució, tres de les quals reservades a
persones amb mobilitat reduïda, a més de 6 aparcaments per a motos. El factor
d’aprofitament per aquesta alternativa és de 35,5 m2/plaça.
De nou, la façana de l’edifici combina els tres materials: formigó, fusta i vidre. La
diferència en aquest cas és que l’alçada total de l’edifici és de 9,0 m, en lloc dels 6,5 m
de l’Alternativa 1. Per tant, el Mercat guanya volum per aquesta alternativa. Per evitar
accentuar aquest increment d’alçada s’ha triat un material innovador anomenat Uglass pel tancament de la planta pis. Aquest material permet que l’aparcament sigui
ventilat i es redueixi el cost dels sistemes de ventilació. Altres avantatges d’aquest
material són la seva senzillesa constructiva, la seva discreció i lluminositat.

Figura 5. Façana principal. Veure més vistes als plànols de l’Alternativa 2

Alternativa 3
L’alternativa 3 consisteix en un conjunt format per tres plantes: la planta baixa i dues
plantes soterranis. El conjunt té una ocupació en planta de 1.928,8 m2, molt menor que
els casos anteriors. D’aquesta manera, aquesta alternativa planteja un menor
aprofitament de la parcel·la en favor d’un augment de la superfície exterior al mercat
destinada a jardí.
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A la planta baixa es situa exclusivament l’oferta comercial: el Mercat de parades (839,1
m2) i l’autoservei (754 m2). Es disposa de cinc accessos pels clients a través del carrer,
quatre per la façana principal (Avinguda de Sant Jeroni) i un pel carrer Granja de Can
Coromines. Dos accessos interiors al mercat permeten accedir a l’aparcament. Per
últim, la rampa d’accés dels vehicles a l’aparcament i zona de càrrega i descàrrega es
troba al carrer Granja de Can Coromines.
La planta soterrani -1 comprèn els espais següents: una àmplia zona de càrrega i
descàrrega de mercaderies, els magatzems de les parades i l’autoservei, i l’àrea de
gestió de residus. Aquesta planta té una alçada lliure de 5,5 m, suficient per permetre
l’accés als camions. L’accés dels vehicles a aquesta planta és exclusivament per
vehicles destinats a la càrrega i descàrrega del mercat, obligant als vehicles dels
clients a continuar per una segona rampa d’accés a la planta soterrani -2.
Les places d’aparcament de la planta soterrani -2 es distribueixen al llarg de dos
laterals del perímetre de la planta i, a la zona central, segons dues illes principals. La
circulació és en sentit únic, excepte dos trams de carrils on es permet la circulació en
ambdós sentits de la marxa.
De la distribució que es presenta han resultat 96 places d’aparcament, 4 d’aquestes
reservades a persones amb mobilitat reduïda, a més de 7 aparcaments per a motos. El
factor d’aprofitament per aquesta alternativa és de 37,5 m2/plaça.
L’exterior de l’edifici ofereix una imatge singular, amb dues alçades diferenciades. La
zona del mercat de parades compta amb una alçada de 6,5 m mentre que la de
l’autoservei és de 4,5 m. La façana pretén simular dos volums diferents, lligats per la
zona central. De nou s’utilitzen tres materials, en aquest cas són el formigó, l’obra vista
en tonalitat gris grafit i el vidre, combinats per crear una imatge exterior atractiva.

Figura 6. Façana principal. Veure més vistes als plànols de l’Alternativa 3

6. ANÀLISI MULTICRITERI
El mètode escollit per identificar l’alternativa més adequada és l’anàlisi multicriteri.
Aquest mètode consisteix en definir uns objectius a partir dels quals es valoraran les
alternatives, segons aquestes satisfacin en menor o major grau aquest objectius. Cada
objectiu està format per una sèrie d’indicadors que es ponderen amb els corresponents
pesos segons es consideri la seva importància. Després de valorar cada alternativa
segons els indicadors, l’alternativa amb el major resultat de la suma ponderada de les
qualificacions serà l’alternativa que es presenta com a millor solució i, per tant,
l’alternativa a adoptar.
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6.1. Objectius i indicadors
La taula següent mostra els objectius i els indicadors que els integren, a més dels
pesos percentuals dels objectius i dels pesos percentuals de cada indicador sobre el
total.
Taula 4. Objectius, indicadors i pesos de l’anàlisi multicriteri

Objectiu

Funcional
(30%)

Social
(12%)
Econòmic
(25%)
Tècnic- Constructiu
(12%)
Impacte ambiental
(15%)
Estètic
(6%)

Indicador

Pes (% sobre total)

Funcionalitat a les zones comercials
Funcionalitat pels comerciants
Factor d’aprofitament de l’aparcament
Número de places d’aparcament
Funcionalitat de l’aparcament
Equipaments i ús de zones verdes
Molèsties derivades de l’obra
Afectació al trànsit
Cost inicial
Cost de manteniment
Llocs de treball
Activitat econòmica generada
Complexitat d’execució
Duració de les obres
Seguretat i salut
Valor ecològic
Afectació a les corrents freàtiques
Impacte visual

8
7
4
4
7
5
4
3
15
4
3
3
4
3
5
6
4
5

Estètica

6

6.2. Valoració
Coneguts els indicadors es pot procedir amb la valoració de les alternatives. La
valoració de cada alternativa es farà atorgant una qualificació a cada indicador sobre
1, amb intervals de 0,25, i després multiplicant-la pel pes de l’indicador, la qual cosa
farà que es tingui una nota sobre 100 associada a cada alternativa.
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Taula 5. Valoració de les alternatives segons els indicadors

Objectiu

Indicador

Funcional
(30%)

Funcionalitat a les zones
comercials
Funcionalitat pels comerciants
Factor d’aprofitament de
l’aparcament
Número de places d’aparcament
Funcionalitat de l’aparcament

Pes

Alternativa
0

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

8

0,0

0,75

0,75

1,0

7

0,0

0,75

1,0

0,25

4

0,0

1,0

0,75

0,5

4
7

0,0
0,0
0,0

1,0
1,0
26,25

0,5
0,5
24,25

1,0
0,5
22,0

5

0,0

0,75

0,75

1,0

4
3

1,0
0,75
10,0
0,75
0,75
0,75
0,75
18,75
1,0
0,75
0,75
10,0
0,75

1,0
0,75
10,0
1,0
1,0
0,5
0,5
22,0
1,0
0,75
0,75
10,0
0,50

0,75
0,75
10,25
0,25
0,5
0,75
0,75
10,25
0,5
0,25
0,5
5,25
0,75

Social
(12%)

Equipaments i ús de zones
verdes
Molèsties derivades de l’obra
Afectació al trànsit

Econòmic
(25%)

Cost inicial
Cost de manteniment
Llocs de treball
Activitat econòmica generada

15
4
3
3

TècnicConstructiu
(12%)

Complexitat d’execució
Duració de les obres
Seguretat i salut

4
3
5

Impacte
ambiental
(15%)

Valor ecològic
Afectació a les corrents
freàtiques
Impacte visual

6

1,0
1,0
7,0
1,0
0,25
0,0
0,0
16,0
1,0
1,0
1,0
12,0
0,0

4

1,0

1,0

1,0

0,5

5

0,5
6,5

1,0
13,5

0,5
11,0

1,0
11,5

Estètic
(6%)

Estètica

6

0,0

1,0

0,75

1,0

0,0
41,5

6,0
84,5

4,5
77,5

6,0
62,5

TOTAL

6.3. Solució adoptada
La taula 5 mostra que l’Alternativa 1 és la que obté millors resultats i, per tant, la que
es proposa per la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles. Al
llarg del projecte es desenvolupa aquesta solució.
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7. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: PLÀNOLS DE LES ALTERNATIVES
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1. INTRODUCCIÓ
Després d’avaluar el cost total de l’obra, cal dur a terme un estudi de viabilitat
econòmica-financera per calcular la rendibilitat del mercat. Com a procediment
habitual, existeix un període de concessió en què el Mercat Municipal es gestiona per
una empresa privada. Passat aquest temps, la concessió finalitza i el mercat passa a
ser propietat de l’administració pública. El període de concessió habitual en els
mercats acostuma a ser d’uns 40 anys, que comptabilitza des de l’inici de les obres.
A continuació es detallen els ingressos i les despeses anuals que generarà el nou
mercat i finalment es presenta l’estudi econòmic-financer, a on es calculen el valor
actual net (VAN), la taxa interna de retorn (TIR) i el període de recuperació de la
inversió (PRI).

2. INGRESSOS
Els ingressos que rebrà el mercat s’obtenen de tres fonts principals. En primer lloc
s’obtindran ingressos del lloguer de les parades i de la superfície de l’autoservei. Es
tindran també en compte els ingressos per despeses de la comunitat, que s’estimen en
65.000 € per al primer any. Finalment es consideren els ingressos generats pel nou
aparcament a la planta soterrani. L’aparcament ofereix una hora gratuïta als usuaris
del mercat i l’autoservei. A partir de la segona hora es considera una tarifa
d’aparcament de 1,5 €/h per a vehicles i 0,9 €/h per a motos. En ambdós casos es
cobrarà un màxim de 12 h al dia. Hi ha un total de 95 places per a vehicles (3 de les
quals per a minusvàlids) i 7 per a motos. Per últim es consideren altres ingressos
(atípics) que s’estimen en 15.000 € per al primer any.


Lloguer de les parades i autoservei. Com el període de construcció és de 18
mesos, els ingressos provinents del lloguer de les parades i de l’autoservei no
començaran fins al tercer any. Els preus per m2 de cada zona es detallen a la
Taula 1.
Taula 1. Ingressos anuals degut al lloguer de parades i autoservei



Concepte

m2

€/m2

€

Mercat parades

1.174

12

169.056,00 €

Autoservei

1.146

9

123.768,00 €

Magatzems

700

7

58.800,00 €

Total

3.020

-

351.624,00 €

Ingressos per despeses de la comunitat i altres. Com es comentava al
començament, els ingressos provinents de les despeses de la comunitat
s’estimen en 65.000 € per al primer any. A més en consideren altres ingressos
(atípics) que s’estimen de 15.000€ per al primer any.
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Taula 2. Ingressos anuals per despeses de la comunitat i atípics



Concepte

€

Despeses Comunitat

65.000 €

Altres (atípics)

15.000 €

Total

80.000 €

Aparcament. El nou aparcament ofereix als usuaris del mercat una hora
d’estacionament gratuïta. A partir de la segona hora els clients hauran d’abonar
les tarifes que es mencionaven anteriorment i que es detallen a la Taula 3.
S’estima que el grau d’ocupació de l’aparcament serà d’un 70% durant tot l’any.
A més, s’estima que només un 10% dels usuaris superaran la hora gratuïta
d’aparcament i que només un 2% dels usuaris estacionaran durant més de
dues hores.
Taula 3. Ingressos anuals en concepte d’aparcaments.
Concepte

Places

Tarifa hora (€)

Ingrés anual (€)

Vehicles

95

1,5

5.985

Motos

7

0,9

265

Total

6.250

3. DESPESES
Les despeses comprenen la inversió inicial i les despeses d’explotació.
La inversió a realitzar compren la totalitat dels costos de construcció del mercat a més
d’altres despeses com ara tècniques administratives, cànon de construcció,
assegurances i d’altres. Totes elles es detallen a continuació. Per obtenir el
Pressupost d’Execució per Contracte, s’han considerat unes despeses generals del
13% i un benefici industrial del 6%. A tot això se li afegeix l’IVA (18%). El total de les
despeses per a dur a terme el projecte es detalla a la Taula 4.
Taula 4. Ingressos anuals en concepte d’aparcaments.
Concepte

€

Despeses tècniques administratives

696.966,32 €

Cànon de concessió

300.000,00 €

Cost de construcció

4.782.201,53 €

Assegurances

86.000,00 €

Notaris i registres

250.000,00 €

Total despeses

6.115.167,85 €

Tal i com és habitual, es considera que l’empresa concessionària recorri a un
finançament extern per poder dur a terme la inversió. Així doncs, la despesa d’inversió
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es transforma en una despesa de finançament anual. Es suposa que el finançament
extern consisteix en un crèdit amb l’import total de la inversió, al 3,5% TAE i a tornar
en 20 anys. La Taula 5 mostra les quotes anuals a pagar durant els primers 20 anys
de concessió.
Taula 5. Periodificació dels costos de finançament (en euros)
Any

Deute

Capital

Interès

Quota crèdit

1

1

6.115.168

305.758

214.031

2

2

5.809.409

305.758

203.329

3

3

5.503.651

305.758

192.628

4

4

5.197.893

305.758

181.926

5

5

4.892.134

305.758

171.225

6

6

4.586.376

305.758

160.523

7

7

4.280.617

305.758

149.822

8

8

3.974.859

305.758

139.120

9

9

3.669.101

305.758

128.419

10

10

3.363.342

305.758

117.717

11

11

3.057.584

305.758

107.015

12

12

2.751.826

305.758

96.314

13

13

2.446.067

305.758

85.612

14

14

2.140.309

305.758

74.911

15

15

1.834.550

305.758

64.209

16

16

1.528.792

305.758

53.508

17

17

1.223.034

305.758

42.806

18

18

917.275

305.758

32.105

19

19

611.517

305.758

21.403

20

20

305.758

305.758

10.702

D’altra banda, existeixen una sèrie de costos i despeses que es generen fruit de
l’activitat del Mercat Municipal, que són responsabilitat de l’organisme promotor que té
la concessió del mateix. Aquests costos, si no es diu el contrari, computen des del
primer dia d’explotació al 100%. Aquests costos són els costos d’explotació i es
mostren a continuació:


Cànon anual. Es pagarà un cànon anual a l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles per la cessió del terrenys. Es paga un cànon inicial de 300.000
€, i a partir del segon any es pagaran 10.000 € anuals.



Neteja i conservació. Es consideren també els costos anuals de neteja del
mercat i la seva conservació. Aquests costos s’estimen en uns 60.000 € pel
primer any.
Assegurances. A més de l’assegurança comptabilitzada dintre de les despeses
totals, es té en compte una assegurança anual per valor de 6.000 €.
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4. ANÀLISI ECONÒMIC – FINANCER

4.1. Introducció
L’anàlisi econòmic – financer es basa en la confrontació dels conjunts d’ingressos i
despeses durant el període concessional de 40 anys (recollits als capítols anteriors) i
té l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica de projecte.
A continuació es defineixen els indicadors habituals en aquest tipus d’anàlisi i es
calcula el cash flow per als 40 anys de concessió.

4.2. Indicadors
Aquesta avaluació es fa mitjançant el càlcul d’una sèrie d’indicadors que s’expliquen
tot seguit:


VAN (Valor Anual Net)
Indica el valor actual dels fluxos generats al final del període concessional (30
anys), a una determinada taxa de descompte. Es correspon a l’augment de la
riquesa generada després de recuperar la inversió. En general es considera
adequat tirar un projecte endavant si el VAN > 0. Es calcula com:
N

Qn
n
n 1 (1  i )

VAN   A  

on Qn representa els fluxos de caixa, A és el valor d’inversió inicial, N és el
número de períodes considerat i i el tipus d’interès, que s’ha de prendre com a
referència el tipus de la renda fixa o com a mínim la que s’estableix en el
mercat per un préstec. És considera una taxa de descompte del 10%.


TIR (Taxa Interna de Retorn)
És la taxa de descompte que fa que el VAN del projecte sigui igual a zero. Un
projecte és considera acceptable si la TIR és superior a la taxa de descompte
(considerada un 10%). En general, aquest indicador porta a la mateixa
conclusió que el VAN, ja que si el VAN és positiu implica que la TIR és superior
a la taxa, i viceversa.



PRI (Període de Recuperació de la Inversió)
Aquest paràmetre té més en compte el risc i la incertesa del projecte i expressa
el potencial d’un projecte per la seva recuperació econòmica. El PRI es deriva
del balanç acumulatiu de totes les despeses i ingressos (cash-flow) . El PRI és
el número d’anys fins que el balanç acumulat és nul (o positiu) i, per tant,
positiu a les següents anualitats. Cal tenir en compte que, per projectes públics,
el PRI acceptable és major que en el cas de projectes comercials.

4.3. Cash flow
El cash-flow dels 40 anys de concessió es mostra a la Taula 6.
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Taula 6. Cash flow dels 40 anys de concessió (en euros)
Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament

2012

2013

2014

2015

2016

2017

351.624,00 €
65.500,00 €
15.000,00 €
6.250,00 €

362.172,72 €
67.465,00 €
15.450,00 €
6.437,50 €

373.037,90 €
69.488,95 €
15.913,50 €
6.630,63 €

384.229,04 €
71.573,62 €
16.390,91 €
6.829,54 €

395.755,91 €
73.720,83 €
16.882,63 €
7.034,43 €

407.628,59 €
75.932,45 €
17.389,11 €
7.245,46 €

Total ingressos

438.374,00 €

451.525,22 €

465.070,98 €

479.023,11 €

493.393,80 €

508.195,61 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

10.000,00 €
59.773,25 €
6.000,00 €
519.789,27 €

10.300,00 €
61.566,45 €
6.180,00 €
509.087,72 €

10.609,00 €
63.413,44 €
6.365,40 €
498.386,18 €

10.927,27 €
65.315,84 €
6.556,36 €
487.684,64 €

11.255,09 €
67.275,32 €
6.753,05 €
476.983,09 €

11.592,74 €
69.293,58 €
6.955,64 €
466.281,55 €

Total despeses

535.789,27 €

525.567,72 €

578.774,02 €

570.484,11 €

562.266,55 €

554.123,51 €

-535.789,27 €
-535.789,27 €

-525.567,72 €
-1.061.356,99 €

-113.703,04 €
-1.175.060,03 €

-91.461,01 €
-1.266.521,04 €

-68.872,75 €
-1.335.393,79 €

-45.927,90 €
-1.381.321,69 €

Diferencial
Resultat

Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament

2018

2019

2020

2021

2022

2023

419.857,44 €
78.210,43 €
17.910,78 €
7.462,83 €

432.453,17 €
80.556,74 €
18.448,11 €
7.686,71 €

445.426,76 €
82.973,44 €
19.001,55 €
7.917,31 €

458.789,57 €
85.462,64 €
19.571,60 €
8.154,83 €

472.553,25 €
88.026,52 €
20.158,75 €
8.399,48 €

486.729,85 €
90.667,32 €
20.763,51 €
8.651,46 €

Total ingressos

523.441,48 €

539.144,73 €

555.319,07 €

571.978,64 €

589.138,00 €

606.812,14 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

11.940,52 €
71.372,39 €
7.164,31 €
455.580,00 €

12.298,74 €
73.513,56 €
7.379,24 €
444.878,46 €

12.667,70 €
75.718,96 €
7.600,62 €
434.176,92 €

13.047,73 €
77.990,53 €
7.828,64 €
423.475,37 €

13.439,16 €
80.330,25 €
8.063,50 €
412.773,83 €

13.842,34 €
82.740,16 €
8.305,40 €
402.072,29 €

Total despeses

546.057,23 €

538.070,00 €

530.164,20 €

522.342,28 €

514.606,74 €

506.960,19 €

-22.615,75 €
-1.403.937,44 €

1.074,72 €
-1.402.862,72 €

25.154,86 €
-1.377.707,85 €

49.636,36 €
-1.328.071,49 €

74.531,26 €
-1.253.540,23 €

99.851,95 €
-1.153.688,28 €

Diferencial
Resultat

Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament

2024

2025

2026

2027

2028

2029

501.331,75 €
93.387,34 €
21.386,41 €
8.911,01 €

516.371,70 €
96.188,96 €
22.028,01 €
9.178,34 €

531.862,85 €
99.074,63 €
22.688,85 €
9.453,69 €

547.818,73 €
102.046,87 €
23.369,51 €
9.737,30 €

564.253,30 €
105.108,27 €
24.070,60 €
10.029,42 €

581.180,90 €
108.261,52 €
24.792,71 €
10.330,30 €

Total ingressos

625.016,50 €

643.767,00 €

663.080,01 €

682.972,41 €

703.461,58 €

724.565,43 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

14.257,61 €
85.222,36 €
8.554,57 €
391.370,74 €

14.685,34 €
87.779,03 €
8.811,20 €
380.669,20 €

15.125,90 €
90.412,40 €
9.075,54 €
369.967,65 €

15.579,67 €
93.124,78 €
9.347,80 €
359.266,11 €

16.047,06 €
95.918,52 €
9.628,24 €
348.564,57 €

16.528,48 €
98.796,07 €
9.917,09 €
337.863,02 €

Total despeses

499.405,28 €

491.944,77 €

484.581,49 €

477.318,37 €

470.158,39 €

463.104,66 €

125.611,22 €
-1.028.077,06 €

151.822,23 €
-876.254,83 €

178.498,51 €
-697.756,31 €

205.654,04 €
-492.102,27 €

233.303,19 €
-258.799,08 €

261.460,77 €
2.661,69 €

Diferencial
Resultat
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Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament

2030

2031

2032

2033

2034

2035

598.616,32 €
111.509,37 €
25.536,50 €
10.640,21 €

616.574,81 €
114.854,65 €
26.302,59 €
10.959,41 €

635.072,06 €
118.300,29 €
27.091,67 €
11.288,20 €

654.124,22 €
121.849,29 €
27.904,42 €
11.626,84 €

673.747,95 €
125.504,77 €
28.741,55 €
11.975,65 €

693.960,38 €
129.269,92 €
29.603,80 €
12.334,92 €

Total ingressos

746.302,39 €

768.691,46 €

791.752,21 €

815.504,77 €

839.969,92 €

865.169,01 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

17.024,33 €
101.759,96 €
10.214,60 €
327.161,48 €

17.535,06 €
104.812,76 €
10.521,04 €
316.459,94 €

18.061,11 €
107.957,14 €
10.836,67 €

18.602,95 €
111.195,85 €
11.161,77 €

19.161,03 €
114.531,73 €
11.496,62 €

19.735,87 €
117.967,68 €
11.841,52 €

Total despeses

456.160,37 €

449.328,79 €

136.854,92 €

140.960,57 €

145.189,38 €

149.545,06 €

Diferencial
Resultat

290.142,02 €
292.803,71 €

319.362,67 €
612.166,39 €

654.897,29 €
1.267.063,67 €

674.544,21 €
1.941.607,88 €

694.780,53 €
2.636.388,41 €

715.623,95 €
3.352.012,36 €

Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament

2036

2037

2038

2039

2040

2041

714.779,19 €
133.148,01 €
30.491,91 €
12.704,96 €

736.222,57 €
137.142,45 €
31.406,67 €
13.086,11 €

758.309,25 €
141.256,73 €
32.348,87 €
13.478,70 €

781.058,53 €
145.494,43 €
33.319,34 €
13.883,06 €

804.490,28 €
149.859,26 €
34.318,92 €
14.299,55 €

828.624,99 €
154.355,04 €
35.348,48 €
14.728,53 €

Total ingressos

891.124,08 €

917.857,81 €

945.393,54 €

973.755,35 €

1.002.968,01 €

1.033.057,05 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

20.327,94 €
121.506,71 €
12.196,76 €

20.937,78 €
125.151,91 €
12.562,67 €

21.565,91 €
128.906,47 €
12.939,55 €

22.212,89 €
132.773,66 €
13.327,73 €

22.879,28 €
136.756,87 €
13.727,57 €

23.565,66 €
140.859,58 €
14.139,39 €

Total despeses

154.031,42 €

158.652,36 €

163.411,93 €

168.314,29 €

173.363,72 €

178.564,63 €

737.092,67 €
4.089.105,03 €

759.205,45 €
4.848.310,48 €

781.981,61 €
5.630.292,09 €

805.441,06 €
6.435.733,15 €

829.604,29 €
7.265.337,44 €

854.492,42 €
8.119.829,86 €

2042

2043

2044

2045

2046

2047

853.483,74 €
158.985,69 €
36.408,94 €
15.170,39 €

879.088,25 €
163.755,26 €
37.501,21 €
15.625,50 €

905.460,90 €
168.667,92 €
38.626,24 €
16.094,27 €

932.624,73 €
173.727,96 €
39.785,03 €
16.577,10 €

960.603,47 €
178.939,80 €
40.978,58 €
17.074,41 €

989.421,57 €
184.307,99 €
42.207,94 €
17.586,64 €

1.064.048,76 €

1.095.970,22 €

1.128.849,33 €

1.162.714,81 €

1.197.596,25 €

1.233.524,14 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

24.272,62 €
145.085,37 €
14.563,57 €

25.000,80 €
149.437,93 €
15.000,48 €

25.750,83 €
153.921,07 €
15.450,50 €

26.523,35 €
158.538,70 €
15.914,01 €

27.319,05 €
163.294,86 €
16.391,43 €

28.138,62 €
168.193,70 €
16.883,17 €

Total despeses

183.921,57 €

189.439,21 €

195.122,39 €

200.976,06 €

207.005,34 €

213.215,50 €

880.127,19 €
8.999.957,05 €

906.531,01 €
9.906.488,06 €

933.726,94 €
10.840.215,00 €

961.738,75 €
11.801.953,75 €

990.590,91 €
12.792.544,65 €

1.020.308,64 €
13.812.853,29 €

Diferencial
Resultat

Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament
Total ingressos

Diferencial
Resultat
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Període
Concepte
Ingressos
Lloguer parades-botigues
Ingressos per despeses comunitat
Altres ingressos (atípics)
Aparcament

2048

2049

2050

2051

1.019.104,22 €
189.837,23 €
43.474,17 €
18.114,24 €

1.049.677,35 €
195.532,35 €
44.778,40 €
18.657,67 €

1.081.167,67 €
201.398,32 €
46.121,75 €
19.217,40 €

1.113.602,70 €
207.440,27 €
47.505,40 €
19.793,92 €

Total ingressos

1.270.529,86 €

1.308.645,76 €

1.347.905,13 €

1.388.342,29 €

Despeses
Cànon de concessió
Neteja, conservació i reinversió
Assegurances
Despeses financeres

28.982,78 €
173.239,52 €
17.389,67 €

29.852,27 €
178.436,70 €
17.911,36 €

30.747,83 €
183.789,80 €
18.448,70 €

31.670,27 €
189.303,50 €
19.002,16 €

Total despeses

219.611,97 €

226.200,33 €

232.986,34 €

239.975,93 €

1.050.917,90 €
14.863.771,19 €

1.082.445,43 €
15.946.216,62 €

1.114.918,80 €
17.061.135,41 €

1.148.366,36 €
18.209.501,77 €

Diferencial
Resultat

Finalment els valors dels indicadors presentats al capítol anterior es mostren a la Taula
7.
Taula 7. Resultats dels indicadors per a l’estudi econòmic-financer
Indicador

Valor

VAN

338.670,25 €

TIR

11,18%

PRI

18

En base a aquests resultats s’arriba a la conclusió de que el projecte és viable des del
punt de vista econòmic-financer.
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1. INTRODUCCIÓ
En aquest annex es presenta un estudi de mobilitat de les zones d’aparcament. Es
diferencien dues zones. En primer lloc s’estudia la maniobrabilitat a l’aparcament per
als clients, situat a la planta soterrani. Tot seguit s’estudia la mobilitat a la zona de
càrrega i descàrrega. Finalment es presenta la senyalització d’ambdues zones.

2. MOBILITAT A L’APARCAMENT DE CLIENTS
L’estudi de la mobilitat dins els aparcaments és un factor clau per la comoditat i
funcionalitat d’aquests espais. És convenient, doncs, fixar les bases per l’adequada
circulació i maniobrabilitat atenent les condicions exposades a les recomanacions
d’aparcaments. A continuació s’exposen aquests principis bàsics i es completa l’estudi
amb la documentació gràfica del Document nº2 Plànols.

2.1. Maniobrabilitat
La justificació de l’accés d’un vehicle a una plaça d’aparcament haurà de fer-se amb el
vehicle tipus corresponent a la plaça en qüestió, és a dir, amb vehicle tipus turisme
petit, per a plaça petita; amb vehicle tipus turisme mitjà, per a plaça mitjana i amb
vehicle tipus turisme gran, per a plaça gran. A l’aparcament definit en aquest projecte
totes les places d’aparcament estan dimensionades pel vehicle tipus gran (Taula 1).
Taula 1. Dimensions places d’aparcament segons el tipus de vehicle

Dimensions plaça
Vehicle tipus turisme petit

2,0 x 4,0

Vehicle tipus turisme mitjà

2,2 x 4,5

Vehicle tipus turisme gran

2,4 x 5,0

Motocicleta o ciclomotor

1,1 x 2,2

Plaça adaptada a persones amb mobilitat reduïda

3,5 x 5,0

A més, qualsevol altre moviment o maniobra diferent a l’accés a una plaça haurà de
ser dissenyat per un vehicle com a mínim de tipus turisme mitjà. Donat que es preveu
que l’entrada de vehicles de tipus turisme gran s’ha preferit dissenyar la maniobrabilitat
de l’aparcament segons les dimensions necessàries per aquest vehicle.
Així doncs, convé conèixer quines són les dimensions i radi de gir d’aquest tipus de
vehicle.
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Figura 1. Dimensions vehicle tipus gran i radi de gir

El radi de gir és el radi de la circumferència que descriu la part davantera i exterior
d’un vehicle al girar, d’acord amb la següent figura:

Figura 2. Definició de radi de gir

D’altra banda, el radi de gir interior és el radi de la circumferència tangent a la roda del
darrere i interior del vehicle, d’acord amb la següent figura:

Figura 3. Definició de radi interior de gir

Per a cada maniobra caldrà representar la posició inicial, la posició final i la corona de
circular de la maniobra, tal com s’indica a la figura següent:
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Figura 4. Corona circular de maniobra

No hi podrà haver cap obstacle en el recorregut del vehicle.

Figura 5. Zona lliure d’obstacles segons la corona circular de maniobra

En les combinacions de maniobres, caldrà representar la posició inicial de totes les
maniobres, la posició final de la darrera maniobra i les corones circulars de totes les
maniobres. Veure l’exemple representat a la figura següent:
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Figura 6. Combinacions de maniobres

A més, es considera un marge de seguretat de 15 cm sense obstacles, a cada costat
de la corona de gir descrita pel moviment dels vehicles.

Figura 7. Marge de seguretat a obstacles

2.2. Carrils de circulació
Tots els carrils de l’aparcament de clients d’aquest projecte es classifiquen com carrils
de maniobra, que són aquells que a més de permetre la circulació donen accés a una
o vàries places d’aparcament. Els amples d’aquest carrils han de tenir les dimensions
adequades per a la disposicó dels cotxes a l’aparcament, fet que és funció de l’angle
de posició dels vehicles, respecte al sentit de la circulació pels carrils.
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Taula 2. Ample mínim dels carrils de maniobra

Angle de col·locació

Ample mínim carril (m)

Ample mínim carril (m)

respecte l’eix del carril

sentit únic

sentit doble

< 45º

3,5

5,0

60º

4,0

5,0

90º

5,0

5,0

Donat que s’han dissenyat totes les places d’aparcament amb un angle de 90º
respecte l’eix del carril, tots els carrils han de disposar d’una amplada mínima de 5,0 m
per permetre la maniobrabilitat dels vehicles. No obstant, cal tenir en compte que
aquests són els valors mínims i que l’augment d’aquest ample permet millorar la
funcionalitat de l’aparcament i afavorir la circulació segura dels vianants.
Pels amples als trams corbs s’estudiarà cada cas la possibilitat de maniobrar segons el
vehicle tipus definit a l’apartat anterior i la corona de gir corresponent.

2.3. Rampes d’accés
La següent taula mostra el nombre d’accessos necessari segons el nombre de places
de l’aparcament.
Taula 3. Ample mínim dels carrils de maniobra

Places

Entrada

0-50

Sortida

Ample

Sentit

1

3,0

Doble

1

6,0

Doble

51-600
>600

1

1

3,0

Únic

1 cada 600 places

1 cada 600 places

3,0

Únic

Pel nostre cas, on el nombre de places (95) es situa al grup 51-600, però prop del límit
inferior, resulta convenient adoptar un únic accés de doble sentit i carrils independents,
amb un ample total mínim de 6,0 m.
Als plànols corresponents es pot veure que finalment s’ha disposat d’un accés amb
ample total de 6,62 m.
D’altra banda, cada carril d’accés (entrada i sortida) tindrà un dispositiu de control
independent, en forma de barrera mòbil. La disposició d’aquests elements s’ha tingut
en compte en l’estudi de maniobrabilitat.
Per últim, la rampa d’accés a la planta soterrani on s’ubica l’aparcament disposarà
d’una pendent màxima del 16%, d’acord amb les recomanacions. La transició entre les
plantes i la rampa es realitza mitjançant corbes d’acord entre el plànol horitzontal i el
plànol inclinat, amb un segment circular de longitud igual o superior a 4 m.
Alternativament i com s’ha optat en aquest projecte, aquestes transicions es poden fer
amb trams inclinats de pendent maxima del 8%.
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Figura 7. Pendents de la rampa d’accés

2.4. Alçada mínima
En l’aparcament el gàlib mínim en tot punt serà de 2,50 m. A l’exterior s’indicarà
l’alçada màxima dels vehicles que hi puguin entrar, inferior al menys en 10 cm a
l’alçada lliure del local i el seu accés. L’alçada mínima a les portes d’accés o sortida
dels vehicles serà de 2,20 com a mínim, un cop instal·lada la porta.

3. MOBILITAT A LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

3.1. Maniobrabilitat
Els vehicles de càrrega i descàrrega disposen d’una zona amb accés exclusiu per a
aquests vehicles per realitzar les funciones de càrrega i descàrrega. Aquesta zona
està especialment dissenyada per aquest tipus de vehicles i, per tant, disposa d’unes
condicions especials de gàlib i uns requeriments especials de maniobrabilitat.
D’igual forma que per l’aparcament dels clients, convé, en primer lloc, exposar les
dimensions del vehicle tipus de disseny. En aquest cas es tracta d’un camió simple de
dos eixos C2, amb les dimensions i exigències de radi de gir que es mostren a la
figura.

Figura 8. Maniobrabilitat camions
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3.2. Alçada mínima
El moll de càrrega i descàrrega es dimensionarà per un gàlib mínim de 4,60 m.
Aquesta dimensió s’acompleix tenint en compte que aquesta zona s’ubica a la planta
biaxa, on la coberta es troba a 6,10 m respecte el nivell del terreny.

4. SENYALITZACIÓ
La senyalització dels aparcaments representa les condicions bàsiques en què la
circulació s’ha de produir dins l’espai de l’aparcament i ha de garantir la correcta i fàcil
comprensió d’aquestes característiques al conductors.
A l’entrada de l’aparcament existirà un sistema de senyalització que indiqui, amb bona
visibilitat, l’existència o no de places lliures.
A l’interior de l’aparcament, s’hauran de delimitar amb marques vials horitzontals cada
una de les places d’aparcament, així com dels carrils de circulació i fletxes indicatives
dels diferents sentits de circulació. Així mateix, les places d’aparcament hauran d’estar
numerades.
L’ordenació de la circulació a l’interior de l’aparcament es projectarà i es realitzarà de
manera que els recorreguts dels vehicles des de l’entrada fins a les places i des de les
places a la sortida siguin el més curts possibles, i reduint al mínim possible els trams
de doble sentit.
La senyalització vertical se situarà penjada al forjat del sòtil i pròxima als pilars, amb
una dimensió màxima d’entre 30 i 40 cm.
Se senyalitzaran als panells del frontal de les rampes d’entrada, de forma inequívoca
de manera que l’usuari sàpiga en tot moment quins moviments pot realitzar amb el
vehicle, indicant la velocitat màxima de 20 km/h, la limitació de gàlib, així com la
prohibició d’ús dels vianants.

4.1. Senyalització vertical
La distribució dels diferents tipus de senyals s’ha realitzat seguint els criteris definits a
la Instrucción 8.1.I.C. La senyalització vertical serà auto-reflectant.
Les senyals que es disposen verticalment i que es troben ubicades d’acord amb el
plànol corresponent són les següents:
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Taula 4. Senyals verticals

Codi senyal

Denominació

R-201

Límit de massa

R-205

Limitació alçada

R-301

Velocitat màxima

R-302

Gir a la dreta prohibit

R-303

Gir a l’esquerra prohibit

R-1

Cedir el pas

R-101

Prohibit el pas

R-400a

Sentit obligatori a la dreta

R-400b

Sentit obligatori a l’esquerra

R-400c

Sentit obligatori recte

R-413

Llums

R-116

Prohibit el pas a vianants

-

Senyal de sortida de vianants

-

Senyal de sortida de vehicles

Les dimensions de les plaques seran les següents:
Taula 5. Dimensions de les plaques de les senyals verticals

Dimensions
Senyals de perill

700 mm costat

Senyals triangulars

600 mm diàmetre

Senyals quadrades

600 mm costat

Senyals de sortida

420x220 mm

4.2. Senyalització horitzontal
La senyalització horitzontal segueix les prescripcions fixades a la Instrucción 8.2.I.C.
“Marcas Viales” del Ministerio de Fomento. A continuació es descriuen les marques
vials utilitzades per aquest projecte:
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Taula 6. Definició de les senyals horitzontals

Codi senyal

Denominació

M-1.3

Marca longitudinal discontínua

M-2.2

Marca longitudinal contínua

M-4.1

Línia transversal de detenció

M-4.2

Línia transversal cedir el pas

M-4.3

Línia transversal pas de
vianants

M-5.2

Fletxes

M-6.4

Stop

M-6.5

Cedir el pas

Les marques de pas de vianants es troben ubicades als punts on es consideren més
necessàries, especialment pròximes als accessos.
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1. INTRODUCCIÓ
La planificació i urbanització de nous espais com el Mercat Municipal de Sant
Fost s'ha d'efectuar de manera que resultin adaptats a les persones amb
mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació, de manera que es garanteixi la
seva utilització de manera autònoma i amb comoditat.
En aquest sentit, el Decret 135/1995 de 24 de març, amb desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i la supressió
de barreres arquitectòniques, fixa les bases a seguir en aquesta matèria per les
actuacions que es realitzin a Catalunya en matèria d'urbanisme, edificació,
transport i comunicació.
Les barreres arquitectòniques es classifiquen en:
-

Barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU). Són aquelles que es troben a les
vies i als espais lliures d'ús públic.

-

Barreres arquitectòniques en l'edificació pública o privada (BAE). Són aquelles que
es troben a l'interior dels edificis o en el seu accés.

-

Barreres arquitectòniques en els transports (BAT). Són les que es troben en el
transport.

En aquest estudi s’analitzaran les disposicions de les BAE destacades pel disseny del
Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles.

2. ACCESSIBILITAT EXIGIBLE ALS EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, instal·lacions o serveis de les
edificacions de titularitat pública o privada destinades a un ús públic s'efectuaran de
manera que resultin adaptats per a les persones amb limitacions, seguint les normes
arquitectòniques bàsiques que contenen les condicions a què s'hauran d'ajustar els
projectes.

2.1. Itinerari
El Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles ha de disposar d’un itinerari
adaptat que permeti el recorregut pel seu interior i l'accés als elements singulars de
l'espai i als serveis higiènics per a les persones amb mobilitat reduïda.
Un itinerari es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
-

Com a mínim, una de les entrades des de la via pública a l'interior de l'edificació ha
de ser accessible.

Annex 9. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda
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-

No hi ha d'haver cap escala ni graó aïllat. S'admet, a l'accés de l'edifici, un
desnivell no superior a 2 cm, i s'arrodonirà o bé s'aixamfranarà el cantell a un
màxim de 45º.

-

Tot l’itinerari ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure
d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 m.

-

A cada planta de l'itinerari adaptat hi ha d'haver un espai lliure de gir on es pugui
inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.

-

En els canvis de direcció, l'amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle
d'1,20 m de diàmetre.

-

Les portes han de tenir com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada mínima
de 2 m.

-

En cas de portes de dues o més fulles, una d'elles haurà de tenir una amplada
mínima de 0,80 m.

-

A les dues bandes d'una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per
l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre (excepte a
l'interior de la cabina d'ascensor).

-

Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què aquest sigui de seguretat,
tindran un sòcol inferior de 30 cm d'alçada, com a mínim. A efectes visuals ha de
tenir una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, com a mínim, col·locada a 1,50 m
d'alçada i amb marcat contrast de color.

-

La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris
en edificis d'ús públic ha de realitzar-se, com a mínim, mitjançant un element
adaptat.

2.2. Paviment en espais d’ús públic
Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
-

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.

-

Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les
obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió
que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La
disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que
utilitzin bastó o cadira de rodes

2.3. Aparcament
Els aparcaments d'ús públic, siguin exteriors o interiors, que estiguin al servei d'un
edifici d'ús públic, hauran de reservar places d'estacionament per a vehicles que
s'utilitzin per a trasllat de persones amb mobilitat reduïda. S’ha considerat un mínim de
1 plaça adaptada per cada 33 places. Al nostre cas, aquesta condició és més
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restrictiva que la condició fixada al Codi d’accessibilitat (2 places adaptades per
aparcaments entre 71-100 places).
Les places adaptades hauran de complir:
-

Proximitat màxima als accessos per a vianants.

-

Tenir unes dimensions mínimes de 3,30 m x 4,50 m per aparcaments en bateria.

-

Tenir un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un
cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en
bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l'amplada de la plaça.

-

L'espai d'apropament ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants adaptat.

-

Estar degudament senyalitzades conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a
terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció 'reservat a persones
amb mobilitat reduïda'.

2.4. Escales adaptades
Les escales d'ús públic han de ser adaptades i han d'ajustar-se a les condicions
següents:
-

L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima, de 30 cm.

-

L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.

-

El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.

-

Els replans intermedis tenen una llargada mínima d'1,20 m.

-

Es disposa de passamans a tots dos costats.

-

Les baranes de les escales tenen una alçada d'entre 0,90 i 0,95 m. Els passamans
de l'escala tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una
secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i
5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.

2.5. Ascensor adaptat
Un ascensor es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
-

La cabina d'ascensor adaptat té com a mínim unes dimensions d'1,40 m en el
sentit de l'accés i d'1,10 m en el sentit perpendicular.

-

Disposa de passamans a una alçada entre 0,90 m i 0,95 m.

-

Els passamans de la cabina tenen un disseny anatòmic que permet d'adaptar la
mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de
diàmetre entre 3 i 5 cm i separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals.
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-

Les botoneres, tant de cabina com de replà, s'han de col·locar entre 1,00 m i 1,40
m d'alçada respecte del terra. Les botoneres han de tenir la numeració en Braille o
en relleu.

-

Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d'una amplada mínima de
0,80 m, i davant d'elles es pot inscriure un cercle d'un diàmetre d'1,50 m.

-

Al costat de la porta de l'ascensor i a cada planta hi ha d'haver un número en alt
relleu que identifiqui la planta, amb una dimensió mínima de 10x10 cm i a una
alçada d'1,40 m des del terra.

2.6. Serveis higiènics adaptats
Un servei higiènic es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
-

Les portes han de tenir una amplada mínima de 0,80 m i s'han d'obrir cap a
l'exterior.

-

Entre 0 m i 0,70 m d'alçada respecte al terra, hi ha un espai lliure de gir i de
maniobra d'1,50 m de diàmetre com a mínim.

-

L'espai d'apropament lateral al wàter i frontal al rentamans té una amplada mínima
de 0,80 m.

-

El rentamans no té pedestal ni mobiliari inferior que dificulti l'apropament de
persones amb cadira de rodes.

-

Disposa de barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m per sobre del
terra, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral al wàter. La
barra situada al costat de l'espai d'apropament és batent.

-

Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada màxima de 0,90 m.

-

Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m
i no inferior a 0,40 m.

-

Les aixetes i les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de
pressió o palanca.

-

El paviment és no lliscant.
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1. DESCRIPCIÓ PRÈVIA

1.1. Introducció i objectius
Aquest projecte que ara es presenta és la construcció del Mercat Municipal de Sant
Fost de Campsentelles, que incorpora una planta soterrani d'aparcament i una planta a
nivell del terreny actual on s’ubica la zona de vendes.
La zona de vendes queda subdividida en 2 sectors principals, que corresponen a la
venda en parades - format 'tradicional' de mercat '- i una superfície de supermercat, de
venda de producte complementari.
En aquest projecte es preveu l’excavació del terreny actual fins la cota de
fonamentació, l’execució de tot el perímetre de murs de contenció, l’aixecament dels
pilars, l’execució dels forjats i la construcció de les rampes.
A continuació, es presenten els diferents elements d'estructura, amb els comentaris
més rellevants sobre cadascun d'ells

1.2. Estudi geotècnic
L'estudi geotècnic elaborat a l’Annex 4 Informe Geotècnic descriu les característiques
bàsiques del terreny i les recomanacions per a la fonamentació. Les conclusions més
rellevants que s’exposen són:
- El tipus de fonamentació recomanat és mitjançant sabates.
- Els fonaments podrien reposar sobre la formació d’argila sorrenca marró a partir de 1
m de profunditat.
- El resultat de la càrrega admissible és de Qadm= 1,2 kg/cm2.

1.3. Treballs previs
El projecte preveu també l'execució de diverses cales -tant a la plataforma de mercat
com a la planta soterrani- que permetin conèixer amb precisió la geometria i
composició de les fonamentacions implicades. Aquestes tasques permetran
confeccionar els plànols 'de replanteig', a partir dels quals podran iniciar-se els treballs
d'excavació i contenció previstos.

1.4. Sabates i murs perimetrals
Les sabates s’executaran d’acord amb els detalls de geometria i armat que consten als
plànols corresponents. De l'estudi geotècnic elaborat es desprèn la capacitat portant
del terreny i la idoneïtat d’aquest tipus de fonamentació.
Els murs perimetrals s'executaran d'acord amb detalls de geometria i armat que
consten en la documentació gràfica.
Annex 10. Estructures
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No s’ha detectat la presència d’aigua fins a una cota de -10m i, per tant, es preveu la
no afectació a l’execució dels murs ni sistemes de fonamentació.
A més, et terreny es classifica com a no agressiu pel formigó, pel que no caldrà
prendre cap consideració especial en aquest aspecte.

1.5. Fonamentacions
La trama de pilars sota rasant presenten una fonamentació directa mitjançant sabates
aïllades o combinades entre més d’un pilar, dissenyades per treballar a 1,20 Kg/cm2,
d'acord amb les conclusions de l'estudi geotècnic. D’altra banda, els murs perimetrals
es recolzen sobre sabates corregudes.
A la documentació adjunta “II.CIMENTACIONES” d’aquest annex es poden consultar
les descripcions, medicions i comprovacions de les fonamentacions que es proposen
per aquest projecte.

1.6. Pilars
La disposició dels pilars s'ha realitzat d'acord amb les exigències del projecte. Les
dimensions responen a requisits de resistència. Per ajustar el seu dimensionat s'ha
utilitzat formigó HA-30, en preferència a pilars 'mixtes' de complexa execució.
El document adjunt “III. PILARES Y MUROS” inclou llistat de pilars, amb indicació dels
esforços pèssims (N, Mx, My) ‘majorats’ que determinen la seva geometria i armat. El
coeficient de vinclament s'ha pres per defecte '1 ‘.

1.7. Bigues
Les bigues que recullen els forjats són bigues planes, que milloren les condicions
estètiques i s’adeqüen al tipus de forjat escollit. D’altra banda, en casos amb grans
llums i en zones on es requeria un ample de biga reduït s’ha optat per la opció de
bigues despenjades. En qualsevol cas, aquestes s’adapten als requeriments de
resistència.
El document adjunt (IV. VIGAS) presenta el resultat dels esforços sobre les bigues,
així com l’armat necessari i les medicions dels materials considerats.

1.8. Forjats reticulars
Els forjats s'han resolt mitjançant forjats reticulars de formigó del tipus “ALSINA 35+5
NERVIO 12 SEP-NER 80”, de 40cm de cantell. Es tracta d'una solució 'lleugera', que
redueix els consums de formigó i acer i s'ajusta molt bé als requeriments de càrregues,
absència de jàsseres despenjades i flexibilitat que exigeix el projecte.
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1.9. Rampa d’accés
La rampa exterior s’ha resolt amb un forjat inclinat de llosa massissa de 0.40m de
cantell. S’executarà una única rampa per l’entrada i la sortida dels vehicles. La
disposició de les armadures s’executarà al mateix temps que el Mur 3, que recull un
lateral de la rampa.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR
Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells
de control previstos, així com els coeficients de seguretat, s’indiquen als següents
quadres:

2.1. Formigó
ELEMENT

TIPOLOGIA

PLANTES

Fck (MPa)

COEF. PONDER.

Forjats

HA-30 , Control Estadístic

Totes

30

1.50

Fonamentacions HA-30 , Control Estadístic

Totes

30

1.50

Pilars

HA-30 , Control Estadístic

Totes

30

1.50

Murs

HA-30 , Control Estadístic

Totes

30

1.50

2.2. Acers en barres
ELEMENT

POSICIÓ

Pilars

Barres(Verticals)
B 500 S , Control Normal 500
Estreps(Horitzontals) B 500 S , Control Normal
500

1.15

Negatius(Superior)
Positius(Inferior)
Muntatge(Superior)
Pell(Lateral)
Estreps

B 500 S , Control Normal 500
B 500 S , Control Normal
B 500 S , Control Normal 500
B 500 S , Control Normal
B 500 S , Control Normal 500

1.15

Punxonament
B 500 S , Control Normal 500
Negatius(Superior) B 500 S , Control Normal
Positius(Inferior)
B 500 S , Control Normal 500
Nervis
Negatius B 500 S , Control Normal
Nervis Positius
B 500 S , Control Normal 500

1.15

Elements de fonamentació

B 500 S , Control Normal 500

1.15

Bigues centradores i de trava

B 500 S , Control Normal 500

1.15

Bigues

Forjats
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3. ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat
tenint en consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen en l’apartat
corresponent de la present memòria.
Les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden agrupar en 3 categories:
accions permanents, accions variables i accions accidentals.
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla als següents subapartats.

3.1. Accions permanents
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la variació de les quals en
magnitud amb el temps és menyspreable, o la variació del qual és monòtona fins que
s’aconsegueix un valor límit. Es consideren 3 grups d’accions permanents que es
detallen a continuació.
3.1.1. Pes propi
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i
elements separadors, tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments,
arrebossats, enguixats, falsos sostres), farciments (com els de terres) i equip fix.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el
seu valor mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics
mitjans. En la taula següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements
constructius habituals.
a) Murs de fàbrica de maó:
- de maó massís: 18 KNm3
- de maó perforat: 15 KNm3
- de maó buit: 12 KNm3
b) Murs de fàbrica de bloc:
- de bloc buit de morter: 16 KNm3
- de bloc buit de guix: 10 KNm3
c) Formigó:
- Formigó armat: 25 KNm3
- Formigó en massa: 24 KNm3
d) Paviments:
- Hidràulic o ceràmic (6cm. Grossor total): 1 KNm2
- Terratzo: 0,80 KNm2
- Parquet: 0,40 KNm2
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i) Materials de coberta:
- Planxa plegada metàl·lica: 0,12 KNm2
- Teixeixi corba: 0,5 KNm2
- Pissarra: 0,3 KNm2
- Tauler de rajola: 1 KNm2
f) Materials de construcció:
- Sorra: 15 KNm3
- Ciment: 16 KNm3
- Pissarra: 17 KNm3
- Escòria granulada: 11 KNm3
g) Emplenats:
- Terreny, jardineres…: 20 KNm3
Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal com indica el
DB SE-AE, s’ha considerat la seva assimilació a una càrrega superficial equivalent
uniformement repartida sobre el forjat de 1,0 kN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la
superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Igualment es considera per la
coberta.
D’altra banda, es considera un càrrega morta deguda al paviment de 1,25 kN/m2 al
forjat de planta baixa, i 1.25 kN/m2 del sistema d’impermeabilització a la coberta.
Per a la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria
projectada i multiplicat per la seva alçada entre forjats. Aquesta s’ha considerat com
una càrrega lineal aplicada a les zones amb tancament d’aquest tipus.
Tancaments ceràmics de maó de 15 cm. i tabicó de maó buit de 10, d’altura fins als
6,15 m: 17,20 KN/ml.
3.1.2. Accions del terreny
Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes
com d’altres accions que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus
desplaçaments i deformacions. En general les accions del terreny repercutiran sobre la
fonamentació i sobre els elements de contenció de terres.
La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha
fet a partir de l'estipulat en el DB SE-C. Tal com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB
esmentat, s’han determinat les accions del terreny sobre la fonamentació i elements de
contenció segons 3 tipus d’accions:
• Accions que actuen directament sobre el terreny i que per raons de proximitat poden
afectar al comportament de la fonamentació.
• Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny
• Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny
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S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d'empenta estipulats a
l’apartat 6.2.1 de la DB SE-C, que es corresponen amb la teoria d’empentes de
Rankine:
Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota
les pressions del reblert o la deformació de la seva fonamentació fins a aconseguir
unes condicions d’empenta mínima.
L’empenta activa es defineix com la resultant de les empentes unitàries σ’a, que s’han
determinat mitjançant les següents fórmules:

sent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva
vertical, de valor γ’z, sent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt
considerat respecte a la rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de
contenció.
Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les
càrregues transmeses per una estructura o un altre efecte similar fins a aconseguir
unes condicions de màxima empenta. L’empenta passiva es defineix com la resultant
de les empentes unitparies σ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents fórmules:

Essent φ l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i σ’v la tensió efectiva
vertical, de valor γ’z, sent γ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt
considerat respecte a la rasant del terreny en la seva escomesa a l’element de
contenció.
Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants en la coronació dels
elements de contenció s’ha considerat una altura de terres equivalent damunt de la
rasant, tenint en compte la densitat del material contingut.

On γ és el pes específic del terreny contingut.
Per a la consideració d’altres estats de sobrecàrrega diferents de la uniformement
repartida s’ha utilitzat la formulació proposada en l’apartat 6.2.7 del DB SE-C.
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3.2. Accions variables
Són les accions que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable
respecte al valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues
d’ús, les accions sobre baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions
tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu.
3.2.1. Sobrecàrregues d’ús
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu
ús.
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una
càrrega distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del
DB SE-AE:
-

Coberta: 1kN/m2

-

Planta baixa i planta soterrani: 5kN/m2

Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la sobrecàrrega
uniformement repartida a les zones d’ús de tràfic i aparcament de vehicles lleugers, i
de forma independent i no simultània amb ella en la resta de casos descrits en la taula
esmentada.
No existeixen balconades, pel que no ha estat necessari considerar aquestes
càrregues.
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues tant al forjat de la coberta
com de la planta baixa, per tal d’obtenir les situacions més desfavorables.
3.2.2. Accions sobre baranes i elements divisoris
No existeixen baranes en aquest projecte, per que no ha estat necessari considerar
aquestes càrregues variables.
3.2.3. Vent
Són les accions produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell.
Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la
superfície exposada amb una pressió estàtica qe que pot expressar-se com:
qe=qb·ce·cp,
sent:
qb= Pressió dinàmica del vent.
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ce= Coeficient d'exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de
l’entorn.
cp= Coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma .
Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació
proposada pel DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0,5 KN/m².
Per a la determinació del coeficient d'exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de
l’edifici i l’altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE.
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el
plànol paral·lel al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE.
En el cas que incumbeix al present document, els paràmetres considerats són els que
3.2.4. Neu
Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot
determinar-se amb la fórmula: qn=µ·sk ; sent µ el coeficient de forma de la coberta, i sk
el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal.
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor µ =1. En la
localitat de Barcelona, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=1
kNm2.
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu sobre la coberta de valor
1,0 kNm2.

3.3. Accions accidentals
3.3.1. Sisme
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la ‘Norma de Construcció
Sismorresistente: Parte General y Edificación’, NCSE-02. Dita norma, a l’article 1.2.,
apartat 2º, estableix una classificació de les construccions en funció del seu ús,
segons el següent criteri:
-

D’importància moderada: són les que amb molt poca probabilitat la seva ruïna per
terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys
econòmics rellevants a tercers.

-

D’importància normal: són les que la seva destrucció per terratrèmol pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat o produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni que la
seva destrucció pugui donar lloc a efectes catastròfics.

-

D’importància especial: són les quals la seva destrucció per terratrèmol pugui
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics.
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-

Segons l'anterior criteri i donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha
catalogat de importància normal.

D’altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul ac , d’acord amb l’article 2.2 de
l'esmenada norma, s’ha calculat segons l’expressió:

on:
ac és l’acceleració sísmica de càlcul,
ab és l’acceleració sísmica bàsica,
ρ és el coeficient de risc i
S és el coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor:
-

Per a ρ·ab <0,10·g

S=C/1,25

-

Per a 0,10·g < ρ·ab < 0,40·g

-

Per a 0,40·g < ρ·ab

S=C/1,25+3,33·( ρ ab/g – 0,1)·( 1-C/1,25)

S=1,0

C : Coeficient del terreny, segons característiques geotècniques, pren el valor:

S’adoptarà com valor de C el valor mig obtingut al ponderar els coeficients Ci de cada
estrat, en els 30 primers metres respecte de la superfície, amb el seu espessor ei,
mitjançant l’expressió:

D’acord amb aquests apartats, per a l’edifici de referència tenim:
Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, ρ:
Localitat: Sant Fost de Campsentelles
ab :

0.04g

ρ: 1.0
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L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i
enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de
pòrtics ben arriostrats entre si en totes les direccions.
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la
consideració de monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica
bàsica i acceleració sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les
repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura.
3.3.2. Impacte
Per a la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica
equivalent del cos impactant, considerant el teorema de conservació de l’energia
mecànica. S’ha considerat l'impacte de vehicles en els elements estructurals de les
zones de trànsit. S’ha considerat l'impacte del contrapès dels aparells elevadors en els
elements estructurals que són susceptibles de rebre-ho, tals com fosos penjats
d’ascensor.

3.4. Coeficients de majoració d’accions
Els coeficients de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri
s’observen els coeficients que a continuació es detallen.
3.4.1. Formigó armat
Segons tipifica l'EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients
de majoració considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen
en la taula 1 pels Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 pels Estats Límit de Servei
(ELS).
Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats
Límits Últims

Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats
Límits de Servei
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4. HIPÒTESI DE CÀLCUL CONSIDERADES

4.1. Formigó armat
Han estat considerades les combinacions que tipifica l'EHE en el seu article 13,
segons el detall: Per a Estats Límit Últims, les situacions de projecte s’han abordat a
partir dels següents criteris
Situacions persistents o transitòries:

Situacions accidentals:

Situacions sísmiques:

Per a Estats Límit de Servei, les diferents situacions de projecte en general s’han
abordat amb els següents criteris
Combinació poc probable

Combinació freqüent
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Combinació quasipermanent

5. CRITERIS DE DIMENSIONAT
Tots els elements estructurals s’han dimensionat per garantir els requisits de
resistència, deformació màxima i viabilitat constructiva (seccions suficients,
homogeneïtat d’armats, etc.).
Pel que fa als seients admissibles de la fonamentació, d’acord a la norma CTE SE-C,
article 2.4.3, i en funció del tipus de terreny, tipus i característiques de l’edifici, es
considera acceptable un seient màxim admissible de 2,5 cm per a sabates aïllades.
Pel que fa als límits de deformació de l’estructura, segons l'exposat en l’article 4.3.3 de
la norma CTE SE, s’han verificat en l’estructura les fletxes dels diferents elements.
S’ha verificat tant la fletxa local com el total d’acord amb l'exposat en 4.3.3.2 de la
anterior norma.
Segons el CTE. Pel càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es
tindran en compte tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-ne
les inèrcies equivalents d’acord a l'indicat a la norma.
En els elements s’estableixen els següents límits:
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6. MÉTODE DE CÀLCUL
Per l’obtenció de les sol·licitacions de les fonamentacions, pilars, murs, bigues i forjats,
així com les corresponents armadures, s’ha utilitzat el suport informàtic CYPECAD,
eina a la disposició dels alumnes de l’Escola de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
Aquesta eina permet detectar zones d’incompliment dels requisits resistents, de
deformació, d’insuficiència de seccions per l’armat, etc. , derivats del
predimensionament. El dimensionament final de l’estructura és el resultat de reiterades
modificacions d’aquest predimensionament inicial. A més, tots els resultats obtinguts
mitjançant aquesta eina han estat estudiats i modificats amb deteniment per l’autora
atenent a criteris constructius, com poden ser facilitat de muntatge, adaptació al procés
d’execució, etc.

7. NORMATIVA
7.1.1. Normativa bàsica
DB-SE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural”
DB-SE-AE, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Accions en l’edificació”
DB-SE-C, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fonaments”
DB-SE-A, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Acer”
DB-SE-F, “Document Bàsic SE Seguretat estructural Fàbrica”
EHE, “Instrucció de formigó estructural”.
N.C.S.R.-02, “Norma de construcció sismerresistent: Part general i edificació”.
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8. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
A continuació es presenten els llistats d’obra, generats a partir del càlcul de l’estructura
mitjançant el suport informàtic CYPECAD.
I. DATOS DE OBRA
II. CIMENTACIONES
III. PILARES Y MUROS
IV. VIGAS
V. SUPERFÍCIES Y VOLÚMENES
VI. CUANTÍAS DE OBRA
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I. DATOS DE OBRA
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DATOS DE OBRA
Proyecto:

Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Mercat Sant Fost
Clave: Mercat
2. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo NOMBRE DEL GRUPO Planta NOMBRE PLANTA Altura Cota
3 CUBIERTA
3 CUBIERTA
6.50 6.50
2 PLANTA BAJA
2 PLANTA BAJA
2.80 0.00
1 RAMPA
1 RAMPA
0.60 -2.80
0 Cimentación
-3.40
3. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
3.1 Pilares
GI: Grupo Inicial
GF: Grupo Final
ANG: Angulo del pilar en grados sexagesimales

Referencia Coord(P.Fijo)
P1
( 0.28, 0.40)
P2
( 6.07, 0.40)
P3
( 12.13, 0.40)
P4
( 19.88, 0.40)
P5
( 27.63, 0.40)
P6
( 32.98, 0.40)
P7
( 40.08, 0.40)
P8
( 47.83, 0.40)
P9
( 55.58, 0.40)
P10
( 64.03, 0.40)
P11
( 68.92, 0.40)
P12
( 0.28, 4.23)
P13
( 6.07, 4.22)
P14
( 12.13, 4.23)
P15
( 19.88, 4.22)
P16
( 27.63, 4.22)
P17
( 32.98, 4.22)
P18
( 40.08, 4.22)
P19
( 47.83, 4.22)
P20
( 55.58, 4.22)
P21
( 64.03, 4.22)
P22
( 68.92, 4.23)
P23
( 0.28, 11.98)

Pàgina 21 de 86

Datos de los pilares
GI- GF Vinculación Exterior Ang. Punto Fijo Canto de apoyo
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad Izquierda
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
0-2 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.60
0-2 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.60
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.85
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.85
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.90
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.85
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.85
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.85
0-3 Con vinculación exterior 0.0
Centro
0.85
2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad Izquierda
2-3 Sin vinculación exterior 0.0
Centro
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P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73

( 6.07, 11.97)
( 12.13, 11.97)
( 19.88, 11.97)
( 27.63, 11.97)
( 32.98, 11.97)
( 40.08, 11.97)
( 47.83, 11.97)
( 55.58, 11.97)
( 64.03, 11.97)
( 68.92, 11.98)
( 0.28, 19.73)
( 6.07, 19.72)
( 12.13, 19.72)
( 19.88, 19.72)
( 25.30, 21.15)
( 25.30, 18.75)
( 27.63, 16.30)
( 29.43, 16.30)
( 32.98, 21.15)
( 32.98, 18.75)
( 40.08, 19.72)
( 47.83, 19.72)
( 55.58, 19.72)
( 64.03, 19.72)
( 66.20, 19.73)
( 68.93, 19.73)
( 64.03, 22.95)
( 64.03, 25.35)
( 0.28, 27.48)
( 6.07, 27.47)
( 12.13, 27.47)
( 19.88, 27.47)
( 27.63, 27.47)
( 32.98, 27.47)
( 40.08, 27.47)
( 47.83, 27.47)
( 55.58, 27.47)
( 64.03, 27.48)
( 66.20, 27.48)
( 68.93, 27.48)
( 0.28, 35.23)
( 6.07, 35.22)
( 12.13, 35.22)
( 19.88, 35.22)
( 27.63, 35.22)
( 32.98, 35.22)
( 40.08, 35.22)
( 47.83, 35.22)
( 55.58, 35.22)
( 64.03, 35.22)
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0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
2-3
2-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
2-3
0-3
0-3
2-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
2-3
2-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Mitad Izquierda
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Esq. Inf. Der.
Esq. Inf. Izq.
Mitad Derecha
Mitad Derecha
Centro
Centro
Centro
Esq. Inf. Der.
Mitad Inferior
Esq. Inf. Izq.
Mitad Derecha
Mitad Derecha
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Esq. Sup. Der.
Mitad Superior
Esq. Sup. Izq.
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

0.85
0.95
0.90
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
0.85

0.85
0.85
0.85
0.80
0.80
0.80
0.80
0.65
0.65
0.85
0.85
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
1.00
1.00

0.85
0.85
0.90
0.85
0.85
0.90
0.90
0.95
0.85
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P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90

( 68.92, 35.23)
( 0.28, 43.30)
( 6.07, 43.30)
( 12.13, 43.30)
( 19.88, 43.30)
( 27.63, 43.30)
( 34.85, 43.30)
( 47.83, 43.30)
( 55.58, 43.30)
( 64.03, 43.30)
( 68.92, 43.30)
( 41.92, 43.30)
( 34.85, 50.70)
( 41.92, 50.70)
( 47.83, 50.70)
( 55.58, 50.70)
( 64.03, 50.70)

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
0-3
0-3
0-3
0-3
2-3
0-3
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Sin vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior
Con vinculación exterior

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Mitad Izquierda
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Mitad Izquierda
Centro
Mitad Superior
Mitad Superior
Mitad Superior
Mitad Superior
Mitad Superior

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.60
0.80
0.85
0.80
0.65

3.2 Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.

Referen
cia
M1
M2
M4
M5
M6

Tipo Muro

Datos Geométricos del Muro
GIVertices
GF
Inicial Final

Muro de Sótano Hormigón
Armado
Muro de Sótano Hormigón
Armado
Muro de Sótano Hormigón
Armado
Muro de Sótano Hormigón
Armado
Muro de Sótano Hormigón
Armado

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Plant
Dimensiones
a Izquierda+Derecha=
Total
( 0.28, 0.40) ( 69.10,
2 0.225+0.225=0.45
0.40)
1 0.225+0.225=0.45
( 69.10, 0.40) ( 69.10,
2 0.225+0.225=0.45
50.47)
1 0.225+0.225=0.45
( 29.76, 43.30) ( 29.76,
2 0.225+0.225=0.45
50.47)
1 0.225+0.225=0.45
( 0.28, 43.30) ( 29.76,
2 0.225+0.225=0.45
43.30)
1 0.225+0.225=0.45
( 0.28, 0.40) ( 0.28,
2 0.225+0.225=0.45
43.30)
1 0.225+0.225=0.45

Empujes y Zapata del Muro
Referencia
Empujes
Zapata del Muro
M1
Empuje Izquierdo: Zapata Corrida: 1.100 x 0.600
Sin empujes
Vuelos: Izq.:0.65 Der.:0.00 Canto:0.60
Empuje Derecho:
Empuje de Defecto
M2
Empuje Izquierdo: Zapata Corrida: 1.100 x 0.600
Sin empujes
Vuelos: Izq.:0.65 Der.:0.00 Canto:0.60
Empuje Derecho:
Empuje de Defecto
M4
Empuje Izquierdo: Zapata Corrida: 0.850 x 0.500
Empuje de Defecto Vuelos: Izq.:0.00 Der.:0.40 Canto:0.50
Empuje Derecho:
Sin empujes
M5
Empuje Izquierdo: Zapata Corrida: 1.400 x 0.600
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M6

Empuje de Defecto Vuelos: Izq.:0.00 Der.:0.95 Canto:0.60
Empuje Derecho:
Sin empujes
Empuje Izquierdo: Zapata Corrida: 1.250 x 0.600
Empuje de Defecto Vuelos: Izq.:0.00 Der.:0.80 Canto:0.60
Empuje Derecho:
Sin empujes

4. DIMENSIONES, COEFICIENTE DE EMPOTRAMIENTO Y PANDEO EN CADA PLANTA
Referencia Pilar
P1,P2,P3,P4,P5,P6,
P7,P8,P9,P10,P11,
P12,P22,P23,P33,P34,
P49,P52,P63,P64,P74,
P75,P76,P77,P78,P79,
P84
P13,P14,P86,P87,P88,
P89,P90
P15,P16,P17,P18,P19,
P20,P21,P24,P25,P26,
P27,P28,P29,P30,P31,
P32,P35,P36,P37,P44,
P45,P46,P53,P54,P55,
P56,P57,P58,P59,P60,
P65,P66,P67,P68,P69,
P70,P71,P72,P73,P80,
P81,P82,P83,P85

P47,P61,P38,P39,P43,
P42,P40,P41,P48,P50,
P51,P62

Planta Dimensiones Coefs. Empotramiento Coefs. Pandeo
Cabeza Pie
Pandeo X Pandeo Y
3
0.55x0.55
0.30 1.00
1.00 1.00

2

0.55x0.55

0.30 1.00

1.00 1.00

1
3

0.55x0.55
0.55x0.55

1.00 1.00
0.30 1.00

1.00 1.00
1.00 1.00

2
1
3

0.55x0.55
0.55x0.55
0.30x0.30

1.00 1.00
1.00 1.00
0.30 1.00

1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

2
1

0.30x0.30
0.30x0.30

1.00 1.00
1.00 1.00

1.00 1.00
1.00 1.00

5.LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Tensión admisible terreno zapatas: 0.12 MPa
6.LISTADO DE PAÑOS
RETICULARES CONSIDERADOS
DESCRIPCION: ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 80
NOMBRE CANTO ENTRE.(x/y) ANCHO MÍN. ANCHO MÁX. PIEZAS PESO PROPIO(KN/m2)
80350512 35+5
80/80
12/12
38.4/38.4
2
4.92
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7.NORMAS CONSIDERADAS
HORMIGON....................... EHE-98 (España)
ACEROS CONFORMADOS............. EA-95 (MV110)
ACEROS LAMINADOS Y ARMADOS..... EA-95 (MV103)
8.ACCIONES CONSIDERADAS
8.1 GRAVITATORIAS
NOMBRE DEL GRUPO S.C.U CARGAS MUERTAS
CUBIERTA
0.00
2.25
PLANTA BAJA
0.00
2.25
RAMPA
5.00
2.25
8.2 VIENTO
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00
Según N.T.E. (España)
Zona Eólica: X
Situación: Normal
ANCHOS DE BANDA
Plantas Ancho de banda Y Ancho de banda X
1,2
0.00
0.00
3
43.70
69.50
8.3 SISMO
Sin acción de sismo
8.4 CJTO.CARGAS ESPECIALES
NºCCE
HIPOTESIS
1
Peso propio
2
Sobrecarga
3
Sobrecarga separada
4
Sobrecarga separada
5
Sobrecarga separada
8.6 EMPUJES EN MUROS
Empuje de Defecto
Primera situación de relleno
Carga:Peso propio
Con relleno: Cota: 0.00 m
Angulo de talud: 0.00 Grados
Densidad aparente: 17.66 KN/m3
Densidad sumergida: 10.79 KN/m3
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Angulo rozamiento interno: 30.00 Grados
Evacuación por drenaje: 100.00 %
Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 4.91 KN/m2
Segunda situación de relleno
Carga:Sobrecarga
Con relleno: Cota: 0.00 m
Angulo de talud: 0.00 Grados
Densidad aparente: 17.66 KN/m3
Densidad sumergida: 10.79 KN/m3
Angulo rozamiento interno: 30.00 Grados
Evacuación por drenaje: 40.00 %
Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 5.89 KN/m2
8.7 LISTADO DE CARGAS

CARGAS ESPECIALES INTRODUCIDAS (en KN, KN/m y KN/m2)
GRUPO C.C.E.
TIPO
VALOR
2
1
Lineal
10.89
1
Lineal
16.87
1
Lineal
12.07
2
Lineal
4.32
3
Superficial
5.00
4
Superficial
5.00
5
Superficial
5.00
3
2
Superficial
5.00
3
Superficial
5.00
4
Superficial
5.00
5
Superficial
5.00

9.COMBINACIONES CONSIDERADAS
HORMIGON.......................: EHE, Control normal
ACEROS CONFORMADOS.............: EA-95
ACEROS LAMINADOS...............: EA-95
DESPLAZAMIENTOS................: Acciones Características
TENSION DEL TERRENO............: Acciones Características
DIMENS. DE VIGAS CENTRADORAS...: EHE, Control normal
EQUILIBRIO DE CIMENTACIONES....: EHE, Control normal
10. MATERIALES UTILIZADOS
10.1 HORMIGONES
ELEMENTO
HORMIGON
PLANTAS FCK (MPa) GAMMA C
Forjados
HA-30 , Control Estadístico Todas
30
1.50
Cimentación
HA-30 , Control Estadístico Todas
30
1.50
Pilares y Pantallas HA-30 , Control Estadístico Todas
30
1.50
Muros
HA-30 , Control Estadístico Todas
30
1.50
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10.2 ACEROS POR ELEMENTO Y POSICION
10.2.1.ACEROS EN BARRAS
ELEMENTO

FYK GAMMA S
MPa
Pilares y Pantallas
Barras(Verticales)
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Estribos(Horizontales) B 500 S , Control Normal 500
1.15
Vigas
Negativos(Superior) B 500 S , Control Normal 500
1.15
Positivos(Inferior)
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Montaje(Superior)
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Piel(Lateral)
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Estribos
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Forjados
Punzonamiento
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Negativos(Superior) B 500 S , Control Normal 500
1.15
Positivos(Inferior)
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Nervios Negativos
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Nervios Positivos
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Elementos de cimentación
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Vigas centradoras y de atado
B 500 S , Control Normal 500
1.15
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CIMENTACIONES
Proyecto:

Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles
ÍNDICE
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.1.- DESCRIPCIÓN
1.2.- MEDICIÓN
1.3.-COMPROBACIÓN
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS
2.1.- DESCRIPCIÓN
2.2.- MEDICIÓN
2.3.- COMPROBACIÓN
3.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS
3.1.- DESCRIPCIÓN
3.2.- MEDICIÓN
3.3.- COMPROBACIÓN
4.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO
4.1.- DESCRIPCIÓN
4.2.- MEDICIÓN
4.3.- COMPROBACIÓN

1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
1.1.- DESCRIPCIÓN
Referencias
P80, P81, P82,
P65, P66, P68,
P69, P73, P59,
P58, P57, P56,
P55, P54, P53,
P35, P36, P37,
P44, P45, P32,
P30, P29, P28,
P27, P24, P15,
P16, P18, P19,
P20, P21
P85

P83

P67, P70, P71,
P60, P46, P31,
P26, P17
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GEOMETRÍA
ARMADO
Zapata rectangular excéntrica X: 21Ø20 c/ 20
Ancho inicial X: 197.5 cm
Y: 21Ø20 c/ 20
Ancho inicial Y: 197.5 cm
Ancho final X: 197.5 cm
Ancho final Y: 197.5 cm
Ancho zapata X: 395.0 cm
Ancho zapata Y: 395.0 cm
Canto: 85.0 cm

Zapata rectangular excéntrica X: 21Ø20 c/ 20
Ancho inicial X: 197.5 cm
Y: 21Ø20 c/ 20
Ancho inicial Y: 197.5 cm
Ancho final X: 197.5 cm
Ancho final Y: 197.5 cm
Ancho zapata X: 395.0 cm
Ancho zapata Y: 395.0 cm
Canto: 85.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 21Ø20 c/ 20
Ancho inicial X: 197.5 cm
Y: 21Ø20 c/ 20
Ancho inicial Y: 197.5 cm
Ancho final X: 197.5 cm
Ancho final Y: 197.5 cm
Ancho zapata X: 395.0 cm
Ancho zapata Y: 395.0 cm
Canto: 85.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 35Ø16 c/ 12
Ancho inicial X: 207.5 cm
Y: 35Ø16 c/ 12
Ancho inicial Y: 207.5 cm
Ancho final X: 207.5 cm
Ancho final Y: 207.5 cm
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P72, P25

P13, P14

P86

P87

P88

P89

P90

(P38-P39-P40-P41)
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Ancho zapata X: 415.0 cm
Ancho zapata Y: 415.0 cm
Canto: 90.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 18Ø25 c/ 25
Ancho inicial X: 217.5 cm
Y: 18Ø25 c/ 25
Ancho inicial Y: 217.5 cm
Ancho final X: 217.5 cm
Ancho final Y: 217.5 cm
Ancho zapata X: 435.0 cm
Ancho zapata Y: 435.0 cm
Canto: 95.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 32Ø12 c/ 10
Ancho inicial X: 160.0 cm
Y: 32Ø12 c/ 10
Ancho inicial Y: 160.0 cm
Ancho final X: 160.0 cm
Ancho final Y: 160.0 cm
Ancho zapata X: 320.0 cm
Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 8Ø16 c/ 17
Ancho inicial X: 122.5 cm
Y: 25Ø12 c/ 10
Ancho inicial Y: 97.5 cm
Ancho final X: 122.5 cm
Ancho final Y: 22.5 cm
Ancho zapata X: 245.0 cm
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 60.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 14Ø16 c/ 13
Ancho inicial X: 177.5 cm
Y: 18Ø20 c/ 21
Ancho inicial Y: 157.5 cm
Ancho final X: 177.5 cm
Ancho final Y: 22.5 cm
Ancho zapata X: 355.0 cm
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 80.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 7Ø25 c/ 30
Ancho inicial X: 167.5 cm
Y: 27Ø16 c/ 13
Ancho inicial Y: 147.5 cm
Ancho final X: 167.5 cm
Ancho final Y: 22.5 cm
Ancho zapata X: 335.0 cm
Ancho zapata Y: 170.0 cm
Canto: 85.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 14Ø16 c/ 13
Ancho inicial X: 182.5 cm
Y: 18Ø20 c/ 21
Ancho inicial Y: 157.5 cm
Ancho final X: 182.5 cm
Ancho final Y: 22.5 cm
Ancho zapata X: 365.0 cm
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 80.0 cm
Zapata rectangular excéntrica X: 11Ø16 c/ 16
Ancho inicial X: 157.5 cm
Y: 20Ø16 c/ 16
Ancho inicial Y: 137.5 cm
Ancho final X: 157.5 cm
Ancho final Y: 22.5 cm
Ancho zapata X: 315.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 65.0 cm
Zapata rectangular excéntrica Sup X: 25Ø16 c/ 25
Ancho inicial X: 393.8 cm
Sup Y: 24Ø16 c/ 25
Ancho inicial Y: 70.0 cm
Inf X: 25Ø16 c/ 25
Ancho final X: 176.2 cm
Inf Y: 24Ø16 c/ 25
Ancho final Y: 540.0 cm
Ancho zapata X: 570.0 cm
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Ancho zapata Y: 610.0 cm
Canto: 80.0 cm
(P43-P42)
Zapata rectangular excéntrica X: 19Ø16 c/ 15
Ancho inicial X: 260.0 cm
Y: 22Ø20 c/ 25
Ancho inicial Y: 140.0 cm
Ancho final X: 260.0 cm
Ancho final Y: 140.0 cm
Ancho zapata X: 520.0 cm
Ancho zapata Y: 280.0 cm
Canto: 65.0 cm
(P47-P61-P48-P50-P51-P62) Zapata rectangular excéntrica Sup X: 66Ø16 c/ 15
Ancho inicial X: 232.5 cm
Sup Y: 32Ø16 c/ 15
Ancho inicial Y: 863.8 cm
Inf X: 50Ø16 c/ 20
Ancho final X: 232.5 cm
Inf Y: 47Ø12 c/ 10
Ancho final Y: 121.2 cm
Ancho zapata X: 465.0 cm
Ancho zapata Y: 985.0 cm
Canto: 100.0 cm

1.2.- MEDICIÓN
RESUMEN DE MEDICION (Se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (Kg)
Elemento
Referencias: P80, P81, P82, P65, P66, P68,
P69, P73, P59, P58, P57,
P56, P55, P54, P53, P35, P36, P37, P44,
P45, P32, P30, P29, P28, P27,
P24, P15, P16, P18, P19, P20 y P21
Referencia: P85
Referencia: P83

Ø6

Ø12

Ø16

32x1.50 32x5.27 32x10.07

1.51

2.64

Ø20
32x
438.66

15.10 438.66

1.50

472.73 31.54

Referencias: P67, P70, P71, P60, P46, P31,
P26 y P17
Referencias: P72 y P25

8x1.51

8x5.51 8x502.69

2x1.50

2x5.62 2x10.70

Referencias: P13 y P14

2x1.51 2x198.13

2x648
.52

2x8.47

Referencia: P86
Referencia: P87

1.51
1.51

38.31
2.56

Referencia: P88

1.50

5.27

99.13

Referencia: P89

1.51

5.11

96.07 101.57

Referencia: P90

1.51

133.87

Referencia: (P38-P39-P40-P41)

3.13

20.46 1081.44

Referencia: (P43-P42)

1.56

Referencia: (P47-P61-P48-P50-P51-P62)

4.69

TOTALES

Ø25

4.54

41.04
98.54 101.56
96.43

22.46

185.72 161.14 28.15

471.28 1541.75

68.51

86.03 1170.39 7674.76 15335. 1521.
24
67

HORMIG
ÓN (m3)
TOTA HA-30 LIMPIEZA
L
14576 32x13.26
32x1.56
.00

457.9
1
505.7
7
4077.
68
1332.
68
416.2
2
80.86
204.1
7
202.3
3
204.2
6
157.8
4
1105.
03
381.1
1
2086.
23
25788
.09

13.26

1.56

13.26

1.56

8x15.50

8x1.72

2x17.98

2x1.89

2x6.14

2x1.02

1.76
5.11

0.29
0.64

4.84

0.57

5.26

0.66

3.28

0.50

27.82

3.48

9.46

1.46

45.80

4.58

726.49

84.84

1.2.- COMPROBACIÓN
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Se realiza la comprobación expuesta a modo de ejemplo con la zapata de referencia P80 para
todas las cimentaciones. En todos los casos se obtiene “Se cumplen todas las
comprobaciones”.
Referencia: P80
Dimensiones: 395 x 395 x 85
Armados: Xi:Ø20 c/ 20 Yi:Ø20 c/ 20
COMPROBACION
Tensiones sobre el terreno
- Tensión media:
- Tensión máxima acc. gravitatorias:
- Tensión máxima con acc. de viento:

VALORES
Máximo: 0.13 MPa
Calculado: 0.0968247 MPa
Máximo: 0.1625 MPa
Calculado: 0.10428 MPa
Máximo: 0.1729 MPa
Calculado: 0.104575 MPa

ESTADO

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Flexión en la zapata
- En dirección X:
- En dirección Y:

Momento: 779.11 KN·m
Momento: 733.21 KN·m

Vuelco de la zapata
- En dirección X:
- En dirección Y:

Reserva seguridad: 2621.6 % CUMPLE
Reserva seguridad: 4279.2 % CUMPLE

Compresión oblícua en la zapata

CUMPLE
CUMPLE

Máximo: 6000.09 KN/m2
Calculado: 1215.46 KN/m2

CUMPLE

Cortante: 453.03 KN
Cortante: 423.89 KN

CUMPLE
CUMPLE

Mínimo: 25 cm
Calculado: 85 cm

CUMPLE

Espacio para anclar arranques en cimentación Mínimo: 27 cm
- P80:
Calculado: 76 cm

CUMPLE

Cuantía geométrica mínima
- En dirección X:
- En dirección Y:

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0019
Calculado: 0.0019

CUMPLE
CUMPLE

Cuantía mínima necesaria por flexión
- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.0019
Calculado: 0.0019

CUMPLE
CUMPLE

Diámetro mínimo de las barras
- Parrilla inferior:

Mínimo: 12 mm
Calculado: 20 mm

CUMPLE

Separación máxima entre barras
- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:

Máximo: 30 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm

CUMPLE
CUMPLE

Separación mínima entre barras
- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 10 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm

CUMPLE
CUMPLE

Mínimo: 21 cm
Calculado: 96 cm

CUMPLE

Cortante en la zapata
- En dirección X:
- En dirección Y:
Canto mínimo

Longitud de anclaje
- Armado inf. dirección X hacia der.:
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- Armado inf. dirección X hacia izq.:
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 21 cm
Calculado: 96 cm
Mínimo: 20 cm
Calculado: 96 cm
Mínimo: 20 cm
Calculado: 96 cm

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Se cumplen todas las comprobaciones

2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS
2.1.- DESCRIPCIÓN
Referencias
GEOMETRÍA
ARMADO
M1
Vuelo a la izquierda: 65.0 cm Inferior Longitudinal: 5Ø20 c/ 25
Vuelo a la derecha: 0.0 cm Inferior Transversal: Ø12 c/ 10
Ancho total: 110.0 cm
Canto de la zapata: 60.0 cm
M2
Vuelo a la izquierda: 65.0 cm Inferior Longitudinal: 5Ø20 c/ 25
Vuelo a la derecha: 0.0 cm Inferior Transversal: Ø12 c/ 10
Ancho total: 110.0 cm
Canto de la zapata: 60.0 cm
M4
Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Inferior Longitudinal: 4Ø20 c/ 30
Vuelo a la derecha: 40.0 cm Inferior Transversal: Ø16 c/ 20
Ancho total: 85.0 cm
Canto de la zapata: 50.0 cm
M5
Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Inferior Longitudinal: 6Ø20 c/ 25
Vuelo a la derecha: 95.0 cm Inferior Transversal: Ø12 c/ 10
Ancho total: 140.0 cm
Canto de la zapata: 60.0 cm
M6
Vuelo a la izquierda: 0.0 cm Inferior Longitudinal: 6Ø20 c/ 25
Vuelo a la derecha: 80.0 cm Inferior Transversal: Ø12 c/ 10
Ancho total: 125.0 cm
Canto de la zapata: 60.0 cm

2.2.- MEDICIÓN
RESUMEN DE MEDICION (Se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (Kg)
HORMIGÓN (m3)
Elemento
Ø12 Ø16 Ø20
TOTAL
HA-30
LIMPIEZA
Referencia: M1 1475.76
938.21 2413.97
45.72
7.62
Referencia: M2 1071.64
680.77 1752.41
33.19
5.53
Referencia: M4 61.16 69.28 79.10 209.54
3.14
0.63
Referencia: M5 728.17
485.69 1213.86
25.15
4.19
Referencia: M6 987.57
703.97 1691.54
32.51
5.42
TOTALES
4324.30 69.28 2887.74 7281.32
139.71
23.39

2.3.- COMPROBACIÓN
Se realiza la comprobación expuesta a modo de ejemplo con la zapata corrida de referencia
M1 para todas las cimentaciones. En todos los casos se obtiene “Se cumplen todas las
comprobaciones”.
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Referencia: M1
Dimensiones: 110 x 60
Armados: Xi:Ø20 c/ 25 Yi:Ø12 c/ 10
COMPROBACION
Tensiones sobre el terreno
- Tensión media:
- Tensión máxima acc. gravitatorias:
- Tensión máxima con acc. de viento:

VALORES
Máximo: 0.13 MPa
Calculado: 0.129198 MPa
Máximo: 0.1625 MPa
Calculado: 0.150878 MPa
Máximo: 0.1729 MPa
Calculado: 0.151466 MPa

ESTADO

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Flexión en la zapata
- En dirección X:
- En dirección Y:

Momento: 0.00 KN·m

Vuelco de la zapata
- En dirección X:
- En dirección Y:

Reserva seguridad: 1042.1 % CUMPLE
Sin momento de vuelco
CUMPLE

Compresión oblícua en la zapata

CUMPLE
CUMPLE

Máximo: 6000.09 KN/m2
Calculado: 483.339 KN/m2

CUMPLE

Cortante: 0.00 KN
Cortante: 973.84 KN

CUMPLE
CUMPLE

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm

CUMPLE

Espacio para anclar arranques en cimentación Mínimo: 20 cm
- M1:
Calculado: 52 cm

CUMPLE

Cuantía geométrica mínima
- En dirección X:
- En dirección Y:

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0021
Calculado: 0.0019

CUMPLE
CUMPLE

Diámetro mínimo de las barras
- Parrilla inferior:

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

CUMPLE

Separación máxima entre barras
- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:

Máximo: 30 cm
Calculado: 25 cm
Calculado: 10 cm

CUMPLE
CUMPLE

Separación mínima entre barras
- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 10 cm
Calculado: 25 cm
Calculado: 10 cm

CUMPLE
CUMPLE

Longitud mínima de las patillas
- Armado inf. dirección Y hacia arriba:
- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 12 cm
Calculado: 15 cm
Calculado: 15 cm

CUMPLE
CUMPLE

Cortante en la zapata
- En dirección X:
- En dirección Y:
Canto mínimo

Se cumplen todas las comprobaciones
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3.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS
3.1.- DESCRIPCIÓN
Referencias
P32 - (69.10, 11.98)

(29.76, 50.47) - P86,
(29.76, 43.30) - P80

P90 - (69.10, 50.47)

P81 - P88

P85 - P87

P80 - P86

P67 - (19.88, 43.30)

P82 - P89

P68 - (27.63, 43.30)

P66 - (12.13, 43.30)

(0.28, 35.22) - P65

P65 - (6.08, 43.30)

P73 - (69.10, 35.23)

P83 - P90

P83 - (69.10, 43.30)
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Tipo
Geometría
Armado
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-1 Ancho: 40.0 cm Superior: 4 Ø16
Canto: 50.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-6 Ancho: 40.0 cm Superior: 7 Ø25
Canto: 85.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 2x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-5 Ancho: 40.0 cm Superior: 6 Ø25
Canto: 80.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 2x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-5 Ancho: 40.0 cm Superior: 6 Ø25
Canto: 80.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 2x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
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Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(0.28, 27.47) - P53
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(0.28, 19.72) - P35
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(0.28, 11.97) - P24
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(64.03, 0.40) - P21
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
P21 - (69.10, 4.22)
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(55.58, 0.40) - P20
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(47.83, 0.40) - P19
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(40.08, 0.40) - P18
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(27.63, 0.40) - P16
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(19.88, 0.40) - P15
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(32.98, 0.40) - P17
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(P47-P61-P48-P50-P51-P62) - (69.10, 27.48), VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
(P47-P61-P48-P50-P51-P62) - (69.10, 19.73)
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(12.13, 0.40) - P14
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(0.28, 4.22) - P13
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
(6.08, 0.40) - P13
VC.T-3 Ancho: 40.0 cm Superior: 5 Ø25
Canto: 60.0 cm Inferior: 3 Ø12
Piel: 1x2 Ø10
Estribos: 1xØ8 c/ 30
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3.2.- MEDICIÓN
RESUMEN DE MEDICION (Se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (Kg)
Elemento
Referencia: P32 - (69.10, 11.98)
Referencias: (29.76, 50.47) - P86 y (29.76,
43.30) - P80
Referencia: P90 - (69.10, 50.47)
Referencia: P81 - P88
Referencia: P85 - P87
Referencia: P80 - P86
Referencia: P67 - (19.88, 43.30)
Referencia: P82 - P89
Referencia: P68 - (27.63, 43.30)
Referencia: P66 - (12.13, 43.30)
Referencia: (0.28, 35.22) - P65
Referencia: P65 - (6.08, 43.30)
Referencia: P73 - (69.10, 35.23)
Referencia: P83 - P90
Referencia: P83 - (69.10, 43.30)
Referencia: (0.28, 27.47) - P53
Referencia: (0.28, 19.72) - P35
Referencia: (0.28, 11.97) - P24
Referencia: (64.03, 0.40) - P21
Referencia: P21 - (69.10, 4.22)
Referencia: (55.58, 0.40) - P20
Referencia: (47.83, 0.40) - P19
Referencia: (40.08, 0.40) - P18
Referencia: (27.63, 0.40) - P16
Referencia: (19.88, 0.40) - P15
Referencia: (32.98, 0.40) - P17
Referencias: (P47-P61-P48-P50-P51-P62) (69.10,
27.48) y (P47-P61-P48-P50-P51-P62) - (69.10,
19.73)
Referencia: (12.13, 0.40) - P14
Referencia: (0.28, 4.22) - P13
Referencia: (6.08, 0.40) - P13
TOTALES

Ø8

Ø10

Ø12

7.07
2x8.3
9
7.85
14.04
13.43
12.58
14.15
13.43
14.15
14.14
8.64
14.15
7.07
11.00
7.07
8.65
8.64
8.64
3.93
7.07
3.93
3.93
3.93
3.93
3.93
3.15
2x3.1
5

7.56
2x7.3
2
7.55
21.13
21.16
10.22
11.81
21.26
11.80
11.83
8.68
11.81
7.57
10.62
7.56
8.71
8.73
8.68
5.86
7.55
5.87
5.89
5.93
5.92
5.87
5.97
2x6.2
0

16.32
2x15.7
9
16.29
22.79
22.83
21.94
25.49
22.94
25.47
25.52
18.72
25.47
16.34
22.88
16.32
18.78
18.85
18.75
12.66
16.32
12.69
12.71
12.77
12.75
12.69
12.86
2x13.3
9

4.72 5.86
9.43 8.67
4.72 5.86
260.4 292.9
5
7

HORMIGÓN
(m3)
Ø16
Ø25
TOTA
HA-30
LIMPIEZ
L
A
131.83 162.78
0.53
0.09
2x39.3
141.60
2x0.65 2x0.13
0
130.77 162.46
0.63
0.11
263.77 321.73
1.27
0.15
227.62 285.04
1.16
0.15
174.00 218.74
1.01
0.17
210.66 262.11
1.16
0.19
232.70 290.33
1.16
0.15
209.17 260.59
1.18
0.20
211.09 262.58
1.18
0.20
157.90 193.94
0.67
0.11
209.81 261.24
1.18
0.20
132.47 163.45
0.53
0.09
192.01 236.51
0.92
0.15
131.19 162.14
0.53
0.09
160.64 196.78
0.67
0.11
162.34 198.56
0.67
0.11
158.75 194.82
0.67
0.11
105.12 127.57
0.23
0.04
130.98 161.92
0.53
0.09
105.54 128.03
0.23
0.04
106.81 129.34
0.23
0.04
110.21 132.84
0.23
0.04
108.93 131.53
0.23
0.04
106.39 128.88
0.23
0.04
113.60 135.58
0.21
0.04
2x114.6 274.78
2x0.20 2x0.03
5

12.69
18.69
12.66
563.55 78.60

105.54
157.25
105.12
4581.5
1

128.81
194.04
128.36
5777.0
8

0.32
0.76
0.32
20.39

0.05
0.13
0.05
3.28

4.1.- COMPROBACIÓN
Se realiza la comprobación expuesta a modo de ejemplo con la viga centradora de referencia
VC.T-3 (64.03, 11.98) - (69.10, 11.98) para todas las vigas centradoras. En todos los casos se
obtiene “Se cumplen todas las comprobaciones”.

Referencia: VC.T-3 (64.03, 11.98) - (69.10, 11.98)
COMPROBACION
Diámetro mínimo de la armadura longitudinal

Diámetro mínimo cercos verticales

Separación mínima entre estribos
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VALORES
Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm
Mínimo: 6.25 mm
Calculado: 8 mm

ESTADO
CUMPLE

CUMPLE

Mínimo: 0.02 m
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Calculado: 0.292 m
Separación mínima armadura longitudinal
- Armadura superior:
- Armadura inferior:
- Armadura lateral:

Mínimo: 0.025 m
Calculado: 0.045 m
Mínimo: 0.02 m
Calculado: 0.134 m
Mínimo: 0.02 m
Calculado: 0.229 m

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Separación máxima estribos
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Máximo: 0.3 m
Calculado: 0.292 m
Calculado: 0.292 m

CUMPLE
CUMPLE

Separación máxima armadura longitudinal
- Armadura superior:
- Armadura inferior:
- Armadura lateral:

Máximo: 0.3 m
Calculado: 0.044 m
Calculado: 0.134 m
Calculado: 0.228 m

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Cuantía geométrica mínima armadura traccionada
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Mínimo: 0.0028
Calculado: 0.0102267
Calculado: 0.0102267

CUMPLE
CUMPLE

Armadura mínima por motivos mecánicos
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Mínimo: 2.6496 cm2
Calculado: 24.544 cm2
Mínimo: 2.65846 cm2
Calculado: 24.544 cm2

CUMPLE
CUMPLE

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
Momento flector: -280.67 KN·m CUMPLE
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):
Momento flector: -279.63 KN·m CUMPLE
Longitud de anclaje barras superiores origen
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Longitud de anclaje barras inferiores origen
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Longitud de anclaje barras laterales origen
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Longitud de anclaje barras superiores extremo
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Longitud de anclaje barras inferiores extremo
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
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Mínimo: 64 cm
Calculado: 68 cm
Mínimo: 67 cm
Calculado: 68 cm

Mínimo: 16 cm
Calculado: 21 cm
Mínimo: 20 cm
Calculado: 21 cm

Mínimo: 20 cm
Calculado: 23 cm
Mínimo: 22 cm
Calculado: 23 cm

Mínimo: 27 cm
Calculado: 30 cm
Mínimo: 29 cm
Calculado: 30 cm

Mínimo: 0 cm
Calculado: 13 cm

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
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- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Mínimo: 12 cm
Calculado: 13 cm

CUMPLE

Longitud de anclaje barras laterales extremo
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Mínimo: 10 cm
Calculado: 11 cm
Calculado: 11 cm

CUMPLE
CUMPLE

Comprobación de fisuración
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.148951 mm
Calculado: 0.150742 mm

CUMPLE
CUMPLE

Comprobación de cortante
- Flectores negativos (Acciones estáticas):
- Flectores negativos (Acciones dinámicas):

Cortante: 20.61 KN
Cortante: 20.61 KN

CUMPLE
CUMPLE

Se cumplen todas las comprobaciones

4.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO
4.1.- DESCRIPCIÓN
Referencias
P30 - P45,
P29 - P30,
P88 - P89,
P81 - P82,
P70 - P71,
P53 - P65,
P54 - P55,
P54 - P66,
P55 - P56,
P56 - P68,
P57 - P69,
P58 - P70,
P45 - P59,
P59 - P71,
P58 - P59,
P59 - P60,
P45 - P46,
P46 - P60,
P44 - P45,
P29 - P44,
P44 - P58,
P37 - P55,
P36 - P54,
P36 - P37,
P35 - P53,
P24 - P35,
P21 - P32,
P19 - P30,
P18 - P29,
P16 - P27,
P26 - P37,
P26 - P27,
P15 - P26,
P17 - P28,
P13 - P24
P31 - P32

P30 - P31,
P31 - P46,
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Tipo Geometría
Armado
C.2 Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30

C.2 Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
C.2 Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
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P20 - P31
P86 - P87,
P80 - P85

C.2

P87 - P88,
P85 - P81

C.2

P89 - P90,
P82 - P83

C.2

P55 - P67,
P67 - P68,
P66 - P67
P71 - P81,
P73 - P83

C.2

P71 - P72,
P60 - P72

C.2

P72 - P82

C.2

P68 - P69,
P56 - P57,
P27 - P28
P65 - P66,
P53 - P54,
P35 - P36
P72 - P73

C.2

P69 - P70,
P57 - P58,
P28 - P29
P25 - P36,
P25 - P26,
P14 - P25
P24 - P25

C.2

P37 - (P38-P39-P40-P41)

C.2

P27 - (P38-P39-P40-P41)

C.2

(P43-P42) - P57

C.2

(P43-P42) - P44

C.2

P28 - (P43-P42)

C.2

(P38-P39-P40-P41) - (P43-P42)

C.2

C.2

C.2

C.2

C.2

C.2

P32 - (P47-P61-P48-P50-P51-P62) C.2

(P47-P61-P48-P50-P51-P62) - P73 C.2
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Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
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Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30
P60 - (P47-P61-P48-P50-P51-P62), C.2 Ancho: 40.0 cm Superior: 2 Ø16
P46 - (P47-P61-P48-P50-P51-P62)
Canto: 40.0 cm Inferior: 2 Ø16
Estribos: 1xØ8 c/ 30

4.2.- MEDICIÓN
RESUMEN DE MEDICION (Se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (Kg)
Elemento
Referencias: P30 - P45, P29 - P30, P88 - P89, P81 - P82, P70 P71,
P53 - P65, P54 - P55, P54 - P66, P55 - P56, P56 - P68, P57 P69,
P58 - P70, P45 - P59, P59 - P71, P58 - P59, P59 - P60, P45 P46,
P46 - P60, P44 - P45, P29 - P44, P44 - P58, P37 - P55, P36 P54,
P36 - P37, P35 - P53, P24 - P35, P21 - P32, P19 - P30, P18 P29,
P16 - P27, P26 - P37, P26 - P27, P15 - P26, P17 - P28 y P13 P24
Referencia: P31 - P32
Referencias: P30 - P31, P31 - P46 y P20 - P31
Referencias: P86 - P87 y P80 - P85
Referencias: P87 - P88 y P85 - P81
Referencias: P89 - P90 y P82 - P83
Referencias: P55 - P67, P67 - P68 y P66 - P67
Referencias: P71 - P81 y P73 - P83
Referencias: P71 - P72 y P60 - P72
Referencia: P72 - P82
Referencias: P68 - P69, P56 - P57 y P27 - P28
Referencias: P65 - P66, P53 - P54 y P35 - P36
Referencia: P72 - P73
Referencias: P69 - P70, P57 - P58 y P28 - P29
Referencias: P25 - P36, P25 - P26 y P14 - P25
Referencia: P24 - P25
Referencia: P37 - (P38-P39-P40-P41)
Referencia: P27 - (P38-P39-P40-P41)
Referencia: (P43-P42) - P57
Referencia: (P43-P42) - P44
Referencia: P28 - (P43-P42)
Referencia: (P38-P39-P40-P41) - (P43-P42)
Referencia: P32 - (P47-P61-P48-P50-P51-P62)
Referencia: (P47-P61-P48-P50-P51-P62) - P73
Referencias: P60 - (P47-P61-P48-P50-P51-P62) y P46 (P47-P61-P48-P50-P51-P62)
TOTALES

Ø8

Ø16

TOTAL

35x8.5 35x57.1 2300.5
7
6
5

9.79
3x8.57
2x9.18
2x6.11
2x11.0
1
3x8.57
2x9.19
2x7.96
9.19
3x3.67
3x4.90
9.79
3x7.34
3x7.96
4.90
6.73
4.28
6.73
8.57
7.95
3.06
10.41
10.41
2x11.0
1
623.71

HORMIGÓN
(m3)
HA-30

LIMPIEZ
A
35x0.61 35x0.15

62.08
3x57.22
2x52.43
2x44.31
2x62.02

71.87
197.37
123.22
100.84
146.06

0.70
3x0.59
2x0.65
2x0.39
2x0.81

0.18
3x0.15
2x0.16
2x0.10
2x0.20

3x57.16
2x59.44
2x57.44
59.73
3x40.48
3x45.34
62.30
3x52.65
3x57.35
45.56
39.73
35.07
53.97
52.10
57.09
52.36
61.53
60.98
2x69.17

197.19
137.26
130.80
68.92
132.45
150.72
72.09
179.97
195.93
50.46
46.46
39.35
60.70
60.67
65.04
55.42
71.94
71.39
160.36

3x0.59
2x0.64
2x0.56
0.63
3x0.22
3x0.34
0.69
3x0.49
3x0.58
0.30
0.44
0.29
0.47
0.62
0.54
0.18
0.76
0.75
2x0.82

3x0.15
2x0.16
2x0.14
0.16
3x0.06
3x0.08
0.17
3x0.12
3x0.14
0.08
0.11
0.07
0.12
0.16
0.14
0.05
0.19
0.19
2x0.20

4263.32 4887.0
3

43.83

10.96

4.2.- COMPROBACIÓN
Se realiza la comprobación expuesta a modo de ejemplo con la viga de atado de referencia C.2
(47.83, 11.98) - (47.83, 19.73) para todas las vigas de atado. En todos los casos se obtiene “Se
cumplen todas las comprobaciones”.
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Referencia: C.2 (47.83, 11.98) - (47.83, 19.73)
COMPROBACION
VALORES
Ancho mínimo de la viga de atado
Mínimo: 19 cm
Calculado: 40 cm
Canto mínimo de la viga de atado

Mínimo: 19 cm
Calculado: 40 cm

ESTADO
CUMPLE

CUMPLE

Diámetro mínimo de la armadura longitudinal Mínimo: 12 mm
Calculado: 16 mm CUMPLE
Diámetro mínimo cercos verticales

Mínimo: 4 mm
Calculado: 8 mm

CUMPLE

Separación mínima armadura longitudinal
- Armadura superior:
- Armadura inferior:

Mínimo: 0.02 m
Calculado: 0.272 m CUMPLE
Calculado: 0.272 m CUMPLE

Separación mínima entre estribos

Mínimo: 0.02 m
Calculado: 0.292 m CUMPLE

Armadura mínima por motivos mecánicos
- Acciones estáticas:
- Acciones dinámicas:

Armadura necesaria por cálculo a axil
- Acciones estáticas de compresión:
- Acciones estáticas de tracción:
- Acciones dinámicas de compresión:
- Acciones dinámicas de tracción:

Mínimo: 5.9 cm2
Calculado: 8.1 cm2 CUMPLE
Mínimo: 6 cm2
Calculado: 8.1 cm2 CUMPLE

Mínimo: 0 cm2
Calculado: 8.1 cm2
Mínimo: 3 cm2
Calculado: 8.1 cm2
Mínimo: 0 cm2
Calculado: 8.1 cm2
Mínimo: 2.5 cm2
Calculado: 8.1 cm2

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Comprobación de cortante
Cortante: 0.00 KN CUMPLE
Longitud de anclaje barras superiores origen
- Acciones estáticas:
- Acciones dinámicas:

Longitud de anclaje barras inferiores origen
- Acciones estáticas:
- Acciones dinámicas:

Longitud de anclaje barras laterales origen
- Acciones estáticas:
- Acciones dinámicas:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 24 cm
Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

Mínimo: 20 cm
Calculado: 24 cm
Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm
Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm
Calculado: 15 cm

Longitud de anclaje barras superiores extremo
- Acciones estáticas:
Mínimo: 20 cm
Calculado: 24 cm
- Acciones dinámicas:
Mínimo: 24 cm
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CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
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Calculado: 24 cm

CUMPLE

Longitud de anclaje barras inferiores extremo
- Acciones estáticas:
Mínimo: 20 cm
Calculado: 24 cm
- Acciones dinámicas:
Mínimo: 24 cm
Calculado: 24 cm

CUMPLE

Longitud de anclaje barras laterales extremo
- Acciones estáticas:
- Acciones dinámicas:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm
Calculado: 15 cm

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Se cumplen todas las comprobaciones
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III. PILARES Y MUROS
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PILARES Y MUROS
Proyecto:

Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

1. LISTADO DE MATERIALES
1.1 HORMIGONES
ELEMENTO

HORMIGON

PLANTAS FCK GAMMA C
MPa
Pilares y Pantallas HA-30 , Control Estadístico Todas
30
1.50
Muros
HA-30 , Control Estadístico Todas
30
1.50
1.2 ACEROS POR ELEMENTO Y POSICION
1.2.1.ACEROS EN BARRAS
ELEMENTO

POSICION

ACERO

FYK GAMMA S
MPa
Pilares y Pantallas Barras(Verticales)
B 500 S , Control Normal 500
1.15
Estribos(Horizontales) B 500 S , Control Normal 500
1.15
1.2.2.ACEROS EN PERFILES
TIPO ACERO

ACERO LIM. ELÁSTICO MÓDULO DE ELASTICIDAD
MPa
GPa
Aceros Conformados A37
235
206
Aceros Laminados S355
355
206
2. ARMADO DE PILARES
Indicaciones
Pl: nº de planta
Tramo: nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Armaduras : Primer sumando -> armadura de esquina. (perfil si es pilar metálico)
Segundo sumando -> armadura de cara X.
Tercer sumando -> armadura de cara Y.
Estribos : Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto.
Si existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. La separación
está indicada en centímetros (cm).
Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio
normativo.
H : Altura del tramo de pilar sin arriostramiento.
Hpx : Altura del tramo de pilar de pandeo en dirección X.
Hpy : Altura del tramo de pilar de pandeo en dirección Y.
Pésimos : Esfuerzos pésimos, correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.
Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden (no incluye pandeo).
NOTA: LOS ESFUERZOS ESTAN REFERIDOS A EJES LOCALES DEL PILAR.
El sistema de unidades utilizado es: N (KN), Mx,My (KN·m)
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Pésimos
Referencia
Pilar Pl DIMENSION TRAMO
ARMADURAS ESTRIBOS
H Hpx Hpy
N Mx My
N Mx My
P1
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 4Ø16+6Ø16
Ø6c/20 6.10 6.10 6.10 116.6 27.3 35.9 116.6 20.1 28.7
P2
3 0.55x0.55
0.00/5.30 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 5.30 5.30 5.30 818.7 14.8 124.6 818.7 14.8 124.6
P3
3 0.55x0.55
0.00/5.30 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 5.30 5.30 5.30 902.8 22.7 135.9 902.8 22.7 135.9
P4
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 208.2 32.8 38.3 208.2 21.2 26.4
P5
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 173.7 40.6 30.9 173.7 30.3 21.1
P6
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 157.5 35.8 29.3 157.5 26.5 20.3
P7
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 218.4 30.9 37.4 218.4 19.1 25.1
P8
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 204.1 36.8 35.9 204.1 25.2 24.3
P9
3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 229.4 45.0 39.2 229.4 31.7 26.3
P10 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 234.8 48.0 38.8 234.8 34.4 25.6
P11 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 4Ø16+6Ø16
Ø6c/20 6.10 6.10 6.10 136.1 15.7 33.2 136.1 8.4 24.9
P12 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 426.6 113.9 57.6 426.6 88.1 34.7
P13 2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 648.0 22.5 66.1 648.0 22.5 66.1
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 707.2 11.7 44.5 707.2 11.7 44.5
P14 2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 817.8 22.3 87.7 817.8 22.3 87.7
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 878.5 10.9 59.7 878.5 10.9 59.7
P15 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1083.6 71.2 162.6 1083.6 24.1 103.0
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1083.6 71.2 162.6 1083.6 24.1 103.0
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2105.8 2.8 80.0 2105.8 2.8 80.0
P16 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 868.8 84.4 142.0 868.8 41.5 93.4
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 868.8 84.4 142.0 868.8 41.5 93.4
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1746.6 28.2 69.5 1746.6 28.2 69.5
P17 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 799.8 70.0 133.6 799.8 31.7 88.7
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 799.8 70.0 133.6 799.8 31.7 88.7
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1626.2 17.3 64.2 1626.2 17.3 64.2
P18 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 987.5 53.5 152.2 987.5 13.6 97.5
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1918.2 11.3 134.6 1918.2 11.3 134.6
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1952.4 5.5 74.0 1952.4 5.5 74.0
P19 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 975.7 61.4 153.0 975.7 19.7 98.8
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 975.7 61.4 153.0 975.7 19.7 98.8
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1966.9 3.4 76.0 1966.9 3.4 76.0
P20 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1059.6 67.4 161.9 1059.6 21.9 103.4
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1059.6 67.4 161.9 1059.6 21.9 103.4
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2096.4 7.3 81.5 2096.4 7.3 81.5
P21 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 967.5 104.5 139.6 967.5 55.3 86.8
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 967.5 104.5 139.6 967.5 55.3 86.8
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1799.3 42.3 59.1 1799.3 42.3 59.1
P22 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 304.5 55.2 46.2 304.5 37.8 29.4
P23 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 432.4 89.1 28.8 432.4 63.9 9.9
P24 3 0.55x0.55
0.00/5.30 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 5.30 5.30 5.30 1575.4 4.7 64.8 1575.4 4.7 64.8
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2465.5 67.8 4.8 2465.5 11.3 4.8
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2472.1 68.0 11.1 2472.1 25.7 11.1
P25 3 0.55x0.55
0.00/5.30 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 5.30 5.30 5.30 1728.7 40.8 70.5 1728.7 40.8 70.5
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2899.9 79.7 5.6 2899.9 9.9 5.6
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2906.6 79.9 12.9 2906.6 22.5 12.9
P26 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1156.6 87.3 88.0 1156.6 34.6 35.1
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2611.3 71.8 5.6 2611.3 7.0 5.6
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2618.0 72.0 12.8 2618.0 16.1 12.8
P27 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 884.4 105.2 104.5 884.4 59.1 58.4
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1741.0 104.7 103.0 1741.0 104.7 103.0
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1845.4 49.8 51.3 1845.4 49.8 51.3
P28 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 896.8 96.2 83.5 896.8 50.6 39.8
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1892.2 73.3 53.4 1892.2 73.3 53.4
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1925.6 53.0 29.7 1925.6 40.5 29.7
P29 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1203.0 87.1 72.7 1203.0 27.8 22.1
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2544.5 70.0 3.2 2544.5 4.9 3.2
1 0.55x0.55
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2551.2 70.2 7.1 2551.2 11.2 7.1
P30 3 0.55x0.55
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1145.9 86.6 83.3 1145.9 34.4 31.8
2 0.55x0.55
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2568.9 4.0 70.6 2568.9 4.0 4.1
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P31

P32

P33
P34
P35

P36

P37

P44

P45

P46

P47

P49
P52
P53

P54

P55

P56

P57

P58

P59

P60

P61

P63
P64

1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
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-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
-2.80/-0.40 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
-3.40/-2.80 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
-2.80/-0.40 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
-3.40/-2.80 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12

Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2575.5 9.1 70.8 2575.5 9.1
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1271.2 103.8 92.3 1271.2 44.3
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2811.1 77.3 2.1 2811.1 10.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2817.8 77.5 4.4 2817.8 24.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1230.2 151.2 96.1 1230.2 86.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2453.5 149.6 6.7 2453.5 149.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2486.4 82.6 4.1 2486.4 82.6
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 329.2 55.7 43.1 329.2 37.1
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 361.1 71.9 56.2 361.1 51.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 886.9 54.7 89.3 886.9 17.1
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1855.7 51.0 0.0 1855.7 9.2
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1862.4 51.2 2.5 1862.4 21.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1005.7 89.7 97.7 1005.7 41.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2268.5 62.4 0.0 2268.5 12.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2275.2 62.6 1.8 2275.2 28.4
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1022.5 119.4 92.1 1022.5 66.3
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2165.4 99.0 6.7 2165.4 99.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2199.1 60.5 3.3 2199.1 54.6
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1124.2 80.3 97.9 1124.2 30.1
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2451.9 67.4 0.0 2451.9 7.2
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2458.6 67.6 0.0 2458.6 16.3
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1102.6 86.2 103.2 1102.6 35.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2492.1 68.5 0.0 2492.1 4.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2498.8 68.7 3.1 2498.8 10.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1193.7 99.1 98.4 1193.7 43.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2678.6 73.7 0.0 2678.6 10.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2685.3 73.8 2.9 2685.3 22.8
Ø8c/20 6.10 6.10 6.10 745.7 81.4 74.9 745.7 14.0
Ø8c/20 3.00 3.00 3.00 745.7 81.4 74.9 745.7 14.0
Ø8c/20 3.00 3.00 3.00 1488.1 29.8 13.8 1488.1 16.6
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 218.7 31.4 50.6 218.7 19.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 347.8 70.4 46.6 347.8 50.2
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 897.6 55.6 75.4 897.6 17.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1874.2 51.5 0.0 1874.2 9.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1880.9 51.7 1.9 1880.9 21.3
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1000.7 86.7 83.7 1000.7 39.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2258.1 62.1 0.0 2258.1 11.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2264.8 62.3 3.4 2264.8 26.3
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1126.6 86.5 97.6 1126.6 34.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2506.6 68.9 5.4 2506.6 6.7
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2513.3 69.1 12.4 2513.3 15.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 912.3 99.5 85.6 912.3 53.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1995.6 75.2 12.5 1995.6 75.2
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2029.0 55.8 6.7 2029.0 41.4
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 856.9 84.2 79.7 856.9 41.8
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1877.2 51.6 2.9 1877.2 11.7
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1883.9 51.8 6.8 1883.9 26.6
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1094.9 74.7 91.2 1094.9 26.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2416.2 66.4 0.0 2416.2 5.7
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2422.9 66.6 2.8 2422.9 12.9
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1072.0 83.1 87.3 1072.0 33.8
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2442.7 67.2 0.0 2442.7 3.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2449.4 67.4 0.0 2449.4 8.2
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1162.7 98.6 96.2 1162.7 43.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2627.6 72.3 0.0 2627.6 9.8
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2634.3 72.4 3.8 2634.3 22.2
Ø8c/20 6.10 6.10 6.10 668.6 73.4 72.4 668.6 13.6
Ø8c/20 3.00 3.00 3.00 668.6 73.4 72.4 668.6 13.6
Ø8c/20 3.00 3.00 3.00 1352.8 27.1 15.0 1352.8 16.2
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 212.9 31.2 49.9 212.9 19.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 416.6 81.8 79.0 416.6 57.7

9.1
35.2
2.1
4.4
39.4
6.7
4.1
25.5
36.1
45.0
0.0
2.5
48.1
0.0
1.8
42.8
6.7
3.3
44.3
0.0
0.0
49.4
0.0
3.1
42.4
0.0
2.9
11.4
11.4
13.8
37.6
27.9
33.1
0.0
1.9
36.6
0.0
3.4
43.9
5.4
12.4
41.0
12.5
6.7
37.9
2.9
6.8
39.7
0.0
2.8
37.2
0.0
0.0
41.6
0.0
3.8
13.0
13.0
15.0
37.3
55.1

Annex 10. Estructures

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles
P65

P66

P67

P68

P69

P70

P71

P72

P73

P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80

P81

P82

P83

P84
P38

P39

P43

P42

P40

3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
3 0.55x0.55
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30

0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.21/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.66 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-1.40/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-1.85 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-0.52/-0.50 4Ø25+ 6Ø20+2Ø20
-3.40/-0.96 4Ø25+ 6Ø20+2Ø20
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
-2.80/-0.40 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
-3.40/-2.80 4Ø25+ 2Ø16+2Ø16
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12

Annex 10. Estructures

Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1035.4 63.2 105.3 1035.4 19.4 53.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2042.3 56.2 2.4 2042.3 10.5 2.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2049.0 56.3 5.4 2049.0 23.8 5.4
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1141.7 88.8 108.9 1141.7 36.3 52.8
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2418.9 66.5 4.8 2418.9 9.8 4.8
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2425.6 66.7 10.9 2425.6 22.3 10.9
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1307.0 86.3 114.5 1307.0 29.5 52.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2760.9 3.0 75.9 2760.9 3.0 6.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2767.6 7.0 76.1 2767.6 7.0 14.6
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1092.8 116.7 108.4 1092.8 61.3 54.2
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2253.1 86.6 14.5 2253.1 86.6 14.5
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2286.5 62.9 8.2 2286.5 47.6 8.2
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 900.8 70.5 133.2 900.8 29.0 83.8
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2129.1 58.5 0.0 2129.1 13.8 0.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2135.7 58.7 0.0 2135.7 31.3 0.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1246.8 76.9 128.2 1246.8 24.0 65.7
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2668.9 73.4 3.0 2668.9 4.6 3.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2675.6 73.6 7.1 2675.6 10.3 7.1
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1236.3 85.0 134.1 1236.3 30.5 71.2
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2728.1 0.0 75.0 2728.1 0.0 6.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2734.8 4.5 75.2 2734.8 4.5 15.3
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1360.4 104.6 141.4 1360.4 42.3 72.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2959.3 81.4 34.7 2959.3 41.2 34.7
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2992.7 82.3 18.8 2992.7 22.9 18.8
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 1299.6 156.3 107.7 1299.6 88.3 46.7
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2571.4 153.1 0.0 2571.4 153.1 0.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 2604.7 84.3 0.0 2604.7 84.3 0.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 340.5 56.7 66.2 340.5 37.6 46.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 216.0 59.6 107.0 216.0 46.6 93.2
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 493.6 31.3 160.8 493.6 10.1 130.4
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 541.6 43.9 173.8 541.6 18.6 140.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 624.6 24.4 189.4 624.6 2.2 151.2
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 579.8 29.4 176.8 579.8 6.6 141.3
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 558.5 29.3 175.2 558.5 7.0 140.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 610.8 61.7 144.5 610.8 31.2 108.2
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1813.7 62.7 3.1 1813.7 62.7 3.1
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 577.7 45.3 181.4 577.7 18.7 146.0
Ø6c/15 1.71 1.71 1.71 1344.5 86.0 245.6 1344.5 86.0 245.6
Ø6c/15 0.74 0.74 0.74 2059.2 11.9 277.7 2059.2 11.9 277.7
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 661.8 39.1 197.4 661.8 11.5 157.0
Ø6c/15 0.90 0.90 0.90 1640.8 36.2 310.5 1640.8 36.2 310.5
Ø6c/15 1.55 1.55 1.55 2472.1 0.0 263.9 2472.1 0.0 263.9
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 580.2 63.0 172.2 580.2 33.4 136.9
Ø8c/30 0.02 0.02 0.02 1378.2 72.5 649.0 1378.2 72.5 649.0
Ø8c/30 2.44 2.44 2.44 1378.2 72.5 649.0 1378.2 72.5 649.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 171.7 39.6 96.4 171.7 29.4 85.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 582.4 53.6 62.9 582.4 6.7 9.1
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 582.4 53.6 62.9 582.4 6.7 9.1
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1317.2 26.3 8.9 1317.2 11.1 8.9
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 361.3 26.4 39.1 361.3 1.3 1.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 361.3 26.4 39.1 361.3 1.3 1.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 849.7 2.2 17.0 849.7 2.2 3.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 511.0 40.4 55.2 511.0 3.0 3.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 511.0 40.4 55.2 511.0 3.0 3.4
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 1123.7 1.4 22.5 1123.7 1.4 4.9
Ø8c/20 6.10 6.10 6.10 637.0 51.1 69.6 637.0 3.8 9.2
Ø8c/20 3.00 3.00 3.00 637.0 51.1 69.6 637.0 3.8 9.2
Ø8c/20 3.00 3.00 3.00 1422.1 7.2 28.4 1422.1 7.2 9.5
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 310.1 33.5 26.4 310.1 5.0 2.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 310.1 33.5 26.4 310.1 5.0 2.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 676.3 13.5 0.0 676.3 7.3 0.0
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Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles
P41

P48

P50

P51

P62

P85

P86
P87
P88
P89
P90

3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.30x0.30
2 0.30x0.30
1 0.30x0.30
3 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55
2 0.55x0.55
1 0.55x0.55

0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.80/-0.40 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
0.00/6.10 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.82/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-3.32 4Ø16+ 2Ø12+2Ø16
-2.80/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.80 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-2.82/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-3.32 4Ø16+ 2Ø12+2Ø16
-2.21/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-2.66 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-1.40/-0.50 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-3.40/-1.85 4Ø16+ 2Ø12+2Ø12
-0.52/-0.50 4Ø20+ 6Ø16+2Ø20
-3.40/-0.96 4Ø20+ 6Ø16+2Ø20

Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 280.4 24.6 33.6 280.4 2.7 7.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 280.4 24.6 33.6 280.4 2.7 7.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 679.8 4.5 13.6 679.8 4.5 8.4
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 337.7 22.7 36.5 337.7 0.5 3.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 337.7 22.7 36.5 337.7 0.5 3.6
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 605.8 0.0 12.1 605.8 0.0 1.1
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 389.0 47.0 30.9 389.0 10.8 2.3
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 389.0 47.0 30.9 389.0 10.8 2.3
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 832.3 16.6 3.0 832.3 11.4 3.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 343.5 42.8 29.4 343.5 10.3 3.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 343.5 42.8 29.4 343.5 10.3 3.0
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 659.2 13.2 0.0 659.2 9.8 0.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 307.5 22.7 33.2 307.5 1.2 2.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 307.5 22.7 33.2 307.5 1.2 2.9
Ø6c/15 3.00 3.00 3.00 581.9 0.0 11.6 581.9 0.0 1.0
Ø6c/15 6.10 6.10 6.10 501.2 42.4 173.2 501.2 18.7 142.2
Ø6c/15 2.32 2.32 2.32 553.6 65.7 151.9 553.6 36.9 118.4
Ø6c/15 0.08 0.08 0.08 1918.8 356.4 164.0 1918.8 356.4 164.0
Ø6c/15 2.90 2.90 2.90 428.1 48.3 121.0 428.1 48.3 121.0
Ø6c/15 2.90 2.90 2.90 460.3 37.8 94.5 460.3 37.8 94.5
Ø6c/15 2.32 2.32 2.32 296.4 76.5 105.9 296.4 76.5 105.9
Ø6c/15 0.08 0.08 0.08 585.0 259.7 98.2 585.0 259.7 98.2
Ø6c/15 1.71 1.71 1.71 64.9 53.9 47.4 64.9 53.9 47.4
Ø6c/15 0.74 0.74 0.74 782.3 29.2 243.9 782.3 29.2 243.9
Ø6c/15 0.90 0.90 0.90 75.0 48.0 132.1 75.0 48.0 132.1
Ø6c/15 1.55 1.55 1.55 913.6 13.7 279.0 913.6 13.7 279.0
Ø6c/20 0.02 0.02 0.02 57.4 93.3 310.9 57.4 93.3 310.9
Ø6c/20 2.44 2.44 2.44 57.4 93.3 310.9 57.4 93.3 310.9

3. LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SOTANO
Referencia: Muro M1
Sector Espesores Arm.Ver
Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estado
Planta 1 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm
Planta 2 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm

Referencia: Muro M2
Sector Espesores Arm.Ver
Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estado
Planta 1 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm
Planta 2 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm

Referencia: Muro M4
Sector Espesores Arm.Ver
Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estado
Planta 1 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm
Planta 2 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm

Referencia: Muro M5
Sector Espesores Arm.Ver
Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estado
Planta 1 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % ---
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0.225 m
Planta 2 0.225 m
0.225 m

Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm
Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm

99.1 % ---

Referencia: Muro M6
Sector Espesores Arm.Ver
Arm.Hor Arm.Trans F.C. Estado
Planta 1 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm
Planta 2 0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm 0
100 % --0.225 m Ø12c/25 cm Ø12c/15 cm

Para cada planta la línea superior hace referencia al lado izquierdo del muro y la inferior al lado
derecho.
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de
hormigón son suficientes.
4. LISTADO DE MEDICION DE PILARES
Acero en barras y estribos: B 500 S , Control Normal RESUMEN DE MEDICION (+10%)
PLANTA

TIPO ACERO

DIAM. LONGITUD PESO ENCOFRADO HORMIGON
(m)
(Kg)
m2
m3
PLANTA 1
Acero en barras
Ø12
3.60
4
Ø16
12.00
21
Acero en estribos
Ø6
78.54
19
Acero en arranques Ø12
5.32
5
Ø16
17.16
30
TOTAL
79
0.40
0.04
PLANTA 2
Acero en barras
Ø12
846.16 826
Ø16
932.84 1620
Ø20
52.30 142
68.00 288
Ø25
Acero en estribos
Ø6
6028.80 1472
205.14
89
Ø8
303.24 296
Acero en arranques Ø12
Ø16
351.08 609
Ø20
20.84
57
Ø25
30.24 128
TOTAL
5527
369.40
48.18
PLANTA 3
Acero en barras
Ø12
2021.76 1974
Ø16
2284.32 3966
Ø25
82.80 351
Acero en estribos
Ø6 13693.44 3343
Ø8
141.24
61
93
Acero en arranques Ø12
95.40
134.80 234
Ø16
TOTAL
10022
1032.20
136.95
TOTALES
Acero en barras
Ø12
2871.52 2804
Ø16
3229.16 5607
Ø20
52.30 142
Ø25
150.80 639
Acero en estribos
Ø6 19800.78 4834
Ø8
346.38 150
Acero en arranques Ø12
403.96 394
Ø16
503.04 873
Ø20
20.84
57
Ø25
30.24 128
TOTAL OBRA
15628
1402.00
185.17
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VIGAS
Proyecto:

Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles
ÍNDICE
1.- LISTADO ARMADO Y ESFUERZOS EN VIGAS
2.- LISTADO MEDICIÓN DE VIGAS

1.- LISTADO ARMADO Y ESFUERZOS EN VIGAS

Indicaciones del listado de armado de vigas
PÓRTICO NUM.: Nº de pórtico o alineación de vigas del grupo de plantas que se especifica a
continuación.
GRUPO DE PLANTAS: Nº de orden del grupo de plantas.
TRAMO Nº: Nº de tramo o vano de viga dentro de la alineación o pórtico.
TRAMO Nº y REFERENCIA ELEMENTOS DE APOYO: Nº de tramo o vano de viga dentro de
la alineación o pórtico y referencias de los elementos de apoyo.
L: Luz entre ejes de los elementos de apoyo (pilares, brochales, etc.)o a puntos de anclaje
(calculados por el programa) de la armadura de positivos cuando no hay elementos de apoyo
intermedios y la luz de la viga supera la longitud máxima de barra.
JACENA: Tipo de viga (plana, descolgada, celosía, pretensada, semi-invertida o cabeza
colaborante).
SECCION: B x H : dimensiones del ancho y del canto respectivamente cuando la viga es
rectangular (tipo R)
B x H + B1 x H1: en vigas en L o T:
B x H: ancho por canto del alma
B1 x H1: ancho por canto del ala
FLECHA=1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga (magnitud de la flecha y relación luzflecha).
A continuación se ofrecen analíticamente capacidades mecánicas y envolventes de esfuerzos
(al ser envolventes, están mayorados) dividiendo la viga en seis partes iguales:
C.M. SUP.: Capacidad mecánica de la armadura necesaria en la parte superior de la viga
calculada a partir de la envolvente de momentos (o cuantía mínima necesaria) y la sección de
la viga, en el punto que se especifica de la luz (fracciones sextas de la luz). En la misma línea
se muestran las capacidades mecánicas representativas de la armadura necesaria calculada a
partir de la misma envolvente en el punto que se especifica de la luz (máximos relativos en
fracciones del tercio de la luz).
C.M. INF.: Capacidad mecánica de la armadura necesaria en la parte inferior de la viga
calculada a partir de la envolvente de momentos (o cuantía mínima necesaria) y la sección de
la viga, en el punto que se especifica de la luz (fracciones sextas de la luz). En la misma línea
se muestran las capacidades mecánicas representativas de la armadura necesaria calculada a
partir de la misma envolvente en el punto que se especifica de la luz (máximo relativo en
fracciones del tercio de la luz).
MOMENT.: Envolvente de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz de la viga
(fracciones sextas de la luz). En la misma línea se muestran los momentos representativos en
el punto que se especifica de la luz (máximos relativos en fracciones del tercio de la luz).
CORTANT.: Envolvente de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de la
viga (fracciones sextas de la luz). En la misma línea se muestran los cortantes representativos
calculados a partir de la misma envolvente en el punto que se especifica de la luz de la viga.
TORSORES: Envolvente de esfuerzos torsores en el punto que se especifica de la luz de la
viga (fracciones sextas de la luz). En la misma línea se muestra el TORSOR BORDE APOYO
(Td), que es el esfuerzo torsor en la cara o punto de contacto de la viga con el elemento de
apoyo (con este dato se realiza la comprobación a compresión oblicua del hormigón por
esfuerzo torsor), y además el TORSOR AGOTAMIENTO (Tu1), que es el momento torsor
último que resiste la sección de hormigón.
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a continuación se representa el armado de una viga a modo de ejemplo:
ARM.SUPERIOR: 2Ø16[0.15P+1.55=1.70], 3Ø12[<<1.5+1.45=2.95] ----- 2Ø20[1.60>>],
3Ø16[1.20+0.15P=1.35]
ARM. MONTAJE: 5Ø10[5.30]
ARM. MONTAJE ALAS: 4Ø10[5.30]
ARM.PIEL: 4Ø10[5.20]
ARM.INFERIOR: 3Ø16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2Ø10[3.50]
ESTRIBOS:6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00], 14x2eØ10+1rØ10c/0.30[4.00]
2Ø16[0.15P+1.55=1.70]: número de barras, calibre de éstas, longitud de la patilla, longitud
recta y longitud total. Como longitud de la patilla se entiende la longitud recta vertical. Como
longitud recta se entiende la distancia en la dirección de la viga.
3Ø12[<<1.5+1.45=2.95]: (número de barras, calibre de éstas, longitud de la barra que está en
el tramo anterior, longitud de la barra en el tramo (medida desde el eje de apoyo) y longitud
total).
6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (número de estribos en el intervalo de
estribado, número de cercos por plano de armado, diámetro del cerco, número de ramas por
plano de armado, diámetro de la rama, separación y longitud del intervalo).
Flecha posterior a tabiquería (incluso fluencia) =1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga
(magnitud de la flecha y relación luz-flecha).
LISTADO DE ARMADO DE VIGAS POR PÓRTICOS
Sistema de Unidades: Sistema Internacional
MATERIALES:
HORMIGON: HA-30 , Control Estadístico
ACERO: B 500 S , Control Normal
PÓRTICO NUM.: 1 --- GRUPO DE PLANTAS: 1
TRAMO Nº 1 (*P85-P81*) (L= 5.93) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.065
cm. (L/9084)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 213.0 213.0 213(0.04) 237(5.66)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 213(1.15) 213(1.20) 63.9(4.75)
MOMENT.: -46.8 -9.8 28.6 34.9 17.6 -29.7 -107.7 -86.1(0.24) 2.0(1.18) 35.6(2.70) -108(5.94)
CORTANT.: ------- 29.5 8.6 -15.8 -39.3 -49.5 ------- 59.8(x= 0.28) -86.7(x= 5.66)
TORSORES: ------- 2.47 0.80 0.85 0.84 1.53 ------- BORDE APOYO: 26.74(x= 0.28) 77.52(x= 5.66)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85) ----- 3Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(0.25P+6.35=6.60)
ARM.PIEL: 6Ø10(6.25)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(6.30), 1Ø12(3.65)
ESTRIBOS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 12x1eØ8c/0.29(3.45), 5x1eØ8c/0.18(0.90)
TRAMO Nº 2 (*P81-P82*) (L= 7.79) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.323
cm. (L/2413)
C.M.SUP: 213.0 213.0 ------- ------- 63.9 213.0 245.1 255(0.28) 300(7.52)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 213(1.36) 213(1.57) 213(6.25)
MOMENT.: -107.7 -3.2 56.0 71.6 54.2 -6.5 -159.9 -108(0.04) 13.5(1.55) 71.6(3.89) 10.0(6.25) -160(7.79)
CORTANT.: ------- 63.0 32.5 -3.3 -39.5 -71.7 ------- 64.4(x= 1.19) -85.5(x= 7.52)
TORSORES: ------- 0.28 0.67 0.15 1.05 0.14 ------- BORDE APOYO: 29.93(x= 0.28) 55.63(x= 7.52)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.75=3.30) ----- 3Ø20(1.75>>)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(8.10)
ARM.PIEL: 4Ø8(8.10)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.15), 1Ø12(5.10)
ESTRIBOS: 26x1eØ8c/0.29(7.29)
TRAMO Nº 3 (*P82-P83*) (L= 8.50) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.276
cm. (L/3075)
C.M.SUP: 245.1 213.0 63.9 ------- 63.9 213.0 213.0 432(0.28) 424(8.22)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 63.9(1.10) 213(1.83) 63.9(6.81)
MOMENT.: -159.9 -27.8 44.0 64.9 47.7 -20.5 -109.8 -177.8(x= 0.20) 65.0(x= 4.35) -172.9(x= 8.26)
CORTANT.: ------- 84.6 44.9 5.8 -32.0 -65.9 ------- 94.8(x= 0.28) -95.9(x= 8.22)
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TORSORES: ------- 1.06 1.42 0.34 0.58 0.37 ------- BORDE APOYO: 41.05(x= 0.28) 73.65(x= 8.22)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.75+1.90=3.65) ----- 3Ø20(1.90>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.80)
ARM.PIEL: 6Ø10(8.80)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.85), 1Ø12(5.10)
ESTRIBOS: 25x1eØ8c/0.29(7.10), 5x1eØ8c/0.18(0.90)
TRAMO Nº 4 (*P83-B25*) (L= 4.69) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.019
cm. (L/25346)
C.M.SUP: 213.0 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 32.3 213(0.04) 213(4.17)
C.M.INF: ------- 63.9 126.4 213.0 213.0 213.0 ------- 63.9(0.28) 213(1.57) 213(3.71)
MOMENT.: -109.8 -31.8 -0.9 17.1 20.1 8.9 -13.1 -110(0.00) 20.7(2.91) 12.2(3.71)-25.4(4.57)
CORTANT.: ------- 7.1 35.2 27.3 13.1 -5.1 -13.4 35.3(x= 1.66) -54.6(x= 0.28)
TORSORES: ------- 3.35 0.39 1.20 1.42 1.68 0.00 BORDE APOYO: 35.95(x= 0.28) 0.00(x= 4.63) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.55=3.45) ----- 2Ø10(1.05+0.25P=1.30)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(4.85+0.25P=5.10)
ARM.PIEL: 1Ø10(4.85+0.10P=4.95), 1Ø10(4.85+0.10P=4.95)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.85+0.25P=5.10), 1Ø12(3.70)
ESTRIBOS: 15x1eØ8c/0.29(4.35)

PÓRTICO NUM.: 2 --- GRUPO DE PLANTAS: 1
TRAMO Nº 1 (*P87-P88*) (L= 5.93) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.063
cm. (L/9368)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 213.0 213.0 213(0.04) 220(5.66)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 213(1.18) 213(1.20) 63.9(4.75)
MOMENT.: -45.1 -11.8 28.1 34.8 17.1 -30.1 -94.8 -84.8(0.24) 0.6(1.18) 35.4(2.70) -94.8(5.94)
CORTANT.: ------- 25.7 7.9 -15.5 -37.9 -42.4 ------- 42.1(x= 0.28) -48.6(x= 5.66)
TORSORES: ------- 2.90 0.91 0.82 0.65 2.12 ------- BORDE APOYO: 27.09(x= 0.28) 75.10(x= 5.66)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.60=1.85) ----- 3Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(0.25P+6.35=6.60)
ARM.PIEL: 6Ø10(6.25)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(6.30), 1Ø12(3.60)
ESTRIBOS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 12x1eØ8c/0.29(3.45), 5x1eØ8c/0.18(0.90)
TRAMO Nº 2 (*P88-P89*) (L= 7.79) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.314
cm. (L/2478)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 ------- 63.9 213.0 225.9 231(0.28) 290(7.52)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 213(1.39) 213(1.57) 213(6.25)
MOMENT.: -94.8 -5.6 54.8 70.8 53.0 -9.2 -147.4 -94.8(0.00) 11.1(1.55) 70.8(3.89) 7.4(6.25) -147(7.79)
CORTANT.: ------- 56.9 31.2 -3.9 -39.6 -68.7 ------- 57.4(x= 1.19) -69.4(x= 6.69)
TORSORES: ------- 0.81 0.48 0.20 1.00 0.32 ------- BORDE APOYO: 29.66(x= 0.28) 53.94(x= 7.52)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.55+1.75=3.30) ----- 3Ø20(1.75>>)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(8.10)
ARM.PIEL: 4Ø8(8.10)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.15), 1Ø12(5.05)
ESTRIBOS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 18x1eØ8c/0.29(5.31), 5x1eØ8c/0.18(0.90)
TRAMO Nº 3 (*P89-P90*) (L= 8.50) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.280
cm. (L/3033)
C.M.SUP: 225.9 213.0 63.9 ------- 63.9 213.0 213.0 403(0.28) 441(8.22)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 63.9(1.12) 213(1.83) 63.9(6.81)
MOMENT.: -147.4 -28.3 44.2 65.4 48.2 -21.2 -116.2 -164.3(x= 0.24) 65.5(x= 4.37) -180.2(x= 8.26)
CORTANT.: ------- 80.8 43.9 4.5 -35.0 -74.9 ------- 83.8(x= 1.15) -112.6(x= 8.22)
TORSORES: ------- 0.68 1.28 0.23 0.80 0.18 ------- BORDE APOYO: 39.50(x= 0.28) 57.47(x= 8.22)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.75+1.90=3.65) ----- 3Ø20(1.90>>)
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ARM.MONTAJE: 3Ø12(8.80)
ARM.PIEL: 6Ø8(8.80)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.85), 1Ø12(5.10)
ESTRIBOS: 6x1eØ8c/0.18(1.08), 21x1eØ8c/0.29(6.01), 5x1eØ8c/0.18(0.90)
TRAMO Nº 4 (*P90-B26*) (L= 4.69) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.034
cm. (L/13752)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 63.9 213.0 213(0.04) 213(4.23)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 213.0 63.9 63.9(0.28) 213(1.35) 213(3.71)
MOMENT.: -116.2 -25.4 7.0 23.7 25.8 12.9 -20.6 -116(0.00) 26.6(2.87) 16.8(3.71)-21.5(4.63)
CORTANT.: ------- 25.9 43.0 31.1 14.5 -5.4 -27.0 44.0(x= 1.41) -27.0(x= 4.63)
TORSORES: ------- 2.19 0.89 1.47 1.52 1.60 3.45 BORDE APOYO: 25.55(x= 0.28) 3.45(x= 4.63) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.40=3.30) ----- 3Ø12(1.05+0.25P=1.30)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(4.85+0.25P=5.10)
ARM.PIEL: 1Ø10(4.85+0.10P=4.95), 1Ø10(4.85+0.10P=4.95)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(4.85+0.25P=5.10), 1Ø12(3.80)
ESTRIBOS: 15x1eØ8c/0.29(4.35)

PÓRTICO NUM.: 3 --- GRUPO DE PLANTAS: 1
TRAMO Nº 1 (*P85-P87*) (L= 7.13) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.320
cm. (L/2231)
C.M.SUP: 213.0 63.9 ------- ------- ------- 63.9 213.0 362(0.28) 396(6.85)
C.M.INF: ------- 213.0 213.0 213.0 213.0 213.0 ------- 213(1.10) 213(1.44) 213(5.71)
MOMENT.: -87.5 8.2 64.4 78.4 63.5 4.9 -95.9 -151(0.24) 24.8(1.42) 78.4(3.56) 22.3(5.71) -166(6.89)
CORTANT.: ------- 72.4 29.2 -1.0 -31.4 -76.6 ------- 206.3(x= 0.28) -230.6(x= 6.85)
TORSORES: ------- 0.27 0.41 0.01 0.52 0.22 ------- BORDE APOYO: 40.65(x= 0.28) 47.24(x= 6.85)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 2Ø16(0.25P+1.85=2.10), 2Ø16(0.25P+1.70=1.95) ----- 2Ø16(1.85+0.25P=2.10),
2Ø16(1.70+0.25P=1.95)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(0.25P+7.61+0.25P=8.11)
ARM.PIEL: 4Ø8(7.45)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(7.45), 1Ø12(4.95)
ESTRIBOS: 23x1eØ8c/0.29(6.58)

PÓRTICO NUM.: 1 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P40-P41*) (L= 2.10) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.018
cm. (L/-11419)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 122(0.13) 122(1.95)
C.M.INF: ------- 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 ------- 36.5(0.41) 36.5(1.12) 36.5(1.95)
MOMENT.: -16.6 -21.7 -14.8 -12.3 -12.9 -15.3 -7.8 -30.0(x= 0.13) -3.7(x= 1.12) -15.9(x= 1.95)
CORTANT.: ------- 30.3 20.2 15.0 13.0 15.1 ------- 51.3(x= 0.15) -2.0(x= 1.95)
TORSORES: ------- 1.61 0.51 0.59 0.73 1.31 ------- BORDE APOYO: 1.61(x= 0.15) 1.31(x= 1.95) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.25P+2.34+0.25P=2.84) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+2.34+0.25P=2.84)
ARM.INFERIOR: 2Ø10(0.25P+2.34+0.25P=2.84)
ESTRIBOS: 12x1eØ6c/0.15(1.80)

PÓRTICO NUM.: 2 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P39-B43*) (L= 1.38) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.009
cm. (L/-15525)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 169(0.15) 122(0.92)
C.M.INF: ------- ------- 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5(1.10) 36.5(1.27)
MOMENT.: -32.7 -32.7 -17.3 -10.1 -6.8 -5.0 -6.5 -55.5(x= 0.13) -1.8(x= 1.10) -6.5(x= 1.38)
CORTANT.: ------- 91.0 54.4 35.7 26.5 23.6 25.0 161.0(x= 0.15) 12.2(x= 1.19)
TORSORES: ------- 2.28 2.34 2.31 2.21 1.71 1.21 BORDE APOYO: 2.48(x= 0.15) 1.21(x= 1.38) AGOT.:
32.38
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ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.50>>) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+1.65=1.90)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+1.65=1.90)
ESTRIBOS: 11x1eØ6c/0.1(1.08)
TRAMO Nº 2 (*B43-B50*) (L= 0.77) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.001
cm. (L/-61540)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 122(0.00) 122(0.75)
C.M.INF: 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5(0.00) 36.5(0.16) 36.5(0.75)
MOMENT.: -6.5 -5.6 -6.0 -7.8 -8.2 -8.1 -8.5 -6.5(x= 0.00) -2.0(x= 0.16) -8.5(x= 0.43)
CORTANT.: 25.0 29.3 26.7 24.1 20.8 17.3 14.6 32.5(x= 0.00) 5.4(x= 0.77)
TORSORES: 1.21 2.17 2.17 2.17 2.12 2.12 2.12 BORDE APOYO: 1.21(x= 0.00) 2.12(x= 0.77) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<0.77>>) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(1.00)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(1.10)
ESTRIBOS: 5x1eØ6c/0.1(0.50)
TRAMO Nº 3 (*B50-P43*) (L= 5.38) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.144
cm. (L/3746)
C.M.SUP: 121.7 ------- ------- 36.5 70.3 121.7 121.7 122(0.00) 244(5.22)
C.M.INF: 36.5 121.7 121.7 121.7 121.7 36.5 ------- 122(0.92) 122(1.69) 36.5(4.31)
MOMENT.: -8.5 27.6 37.4 18.0 4.5 -14.2 -44.1 -11.3(0.00) 28.3(0.92) 37.7(1.69) -78.6(5.25)
CORTANT.: 14.6 25.3 -7.6 -40.6 -16.1 -36.2 ------- 52.7(x= 0.00) -151.6(x= 5.22)
TORSORES: 2.12 0.00 0.00 4.40 1.45 3.56 ------- BORDE APOYO: 2.12(x= 0.00) 2.74(x= 5.22) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<2.52+1.23=3.75) ----- 2Ø12(2.35+0.25P=2.60), 2Ø12(1.20+0.25P=1.45)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(5.60+0.25P=5.85)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(5.65+0.25P=5.90), 1Ø12(4.80)
ESTRIBOS: 43x1eØ6c/0.1(4.30), 8x1eØ6c/0.1(0.80)

PÓRTICO NUM.: 3 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P48-P49*) (L= 3.00) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.008
cm. (L/36581)
C.M.SUP: 121.7 36.5 36.5 36.5 121.7 121.7 121.7 122(0.11) 122(2.80)
C.M.INF: ------- 121.7 121.7 121.7 121.7 36.5 ------- 122(0.60) 122(0.98) 36.5(2.41)
MOMENT.: -2.8 4.8 7.5 5.5 -0.5 -9.6 -9.6 -4.3(0.11) 5.8(0.60) 7.5(0.98) -16.1(2.80)
CORTANT.: ------- 19.0 8.5 -1.9 -10.9 -21.6 ------- 27.2(x= 0.15) -27.0(x= 2.72)
TORSORES: ------- 2.77 2.45 1.75 0.98 0.17 ------- BORDE APOYO: 1.62(x= 0.15) 0.16(x= 2.72) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.25P+0.80=1.05) ----- 2Ø10(1.30+0.25P=1.55)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+3.36+0.25P=3.86)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+3.30=3.55), 1Ø10(2.50)
ESTRIBOS: 14x1eØ6c/0.12(1.69), 12x1eØ6c/0.12(1.41)

PÓRTICO NUM.: 4 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P38-P42*) (L= 7.52) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.823
cm. (L/914)
C.M.SUP: 121.7 70.3 ------- ------- ------- 36.5 128.9 267(0.15) 311(7.38)
C.M.INF: ------- 121.7 133.7 177.5 121.7 121.7 ------- 122(1.49) 185(4.58) 122(6.02)
MOMENT.: -53.0 4.1 42.1 55.9 34.7 14.0 -57.9 -88.6(0.11) 10.2(1.49) 58.1(4.58) 19.0(6.02) -101(7.40)
CORTANT.: ------- 47.4 39.5 1.8 -32.3 -46.5 ------- 292.9(x= 0.15) -238.8(x= 7.38)
TORSORES: ------- 1.79 1.17 0.25 3.03 1.66 ------- BORDE APOYO: 4.21(x= 0.15) 1.95(x= 7.38) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+1.80=2.05) ----- 3Ø16(1.80+0.25P=2.05)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+7.76+0.25P=8.26)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+7.76+0.25P=8.26), 2Ø12(5.65)
ESTRIBOS: 17x1eØ8c/0.1(1.69), 38x1eØ6c/0.12(4.54), 10x1eØ8c/0.1(1.00)
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PÓRTICO NUM.: 5 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*B53-B54*) (L= 2.88) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 30 X 35 FLECHA= 0.011
cm. (L/25371)
C.M.SUP: ------- 38.3 38.3 38.3 127.8 127.8 71.2 38.3(0.00) 128(1.92)
C.M.INF: 35.6 127.8 127.8 127.8 127.8 38.3 ------- 128(0.00) 128(0.58) 38.3(2.32)
MOMENT.: 9.6 9.7 9.1 6.1 -1.6 -15.7 -19.2 2.6(0.00) 9.8(0.57) 9.9(0.62) -32.2(2.71)
CORTANT.: -5.0 -9.1 -15.6 -22.5 -31.6 -52.7 0.0 4.2(x= 0.11) -71.1(x= 2.65)
TORSORES: 0.00 0.41 0.53 0.65 0.69 0.51 0.00 BORDE APOYO: 0.00(x= 0.00) 0.00(x= 2.88) AGOT.:
35.87
ARM.SUPERIOR: ----- 2Ø10(1.25+0.25P=1.50)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(3.16+0.25P=3.41)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+3.15=3.40), 1Ø10(3.15)
ESTRIBOS: 17x1eØ6c/0.15(2.53)

PÓRTICO NUM.: 6 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P50-B52*) (L= 2.40) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.146
cm. (L/1645)
C.M.SUP: 121.7 179.4 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 264(0.15) 122(1.61)
C.M.INF: ------- ------- 36.5 36.5 70.3 121.7 ------- 122(1.82) 122(1.94)
MOMENT.: -46.7 -56.5 -31.4 -17.2 -7.4 3.1 -0.0 -84.5(0.13) 4.4(1.82) 3.7(1.94) -8.3(1.56)
CORTANT.: ------- 100.5 69.5 51.2 36.9 25.4 0.0 137.9(x= 0.15) 0.0(x= 2.40)
TORSORES: ------- 0.42 1.16 1.10 0.96 1.05 0.00 BORDE APOYO: 0.42(x= 0.15) 1.22(x= 2.28) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø12(0.25P+2.49+0.25P=2.99), 2Ø12(0.25P+1.10=1.35) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+2.49+0.25P=2.99)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.49+0.25P=2.99), 1Ø10(2.15)
ESTRIBOS: 8x1eØ6c/0.12(0.91), 9x1eØ6c/0.15(1.31)

PÓRTICO NUM.: 7 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P51-B51*) (L= 2.40) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.144
cm. (L/1663)
C.M.SUP: 121.7 139.4 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 188(0.15) 122(1.61)
C.M.INF: ------- ------- 36.5 36.5 36.5 ------- ------- 36.5(1.92) 122(2.28)
MOMENT.: -32.9 -43.9 -30.0 -20.0 -11.4 -4.3 -0.0 -60.0(0.13) -0.1(1.92) 1.3(2.30) -0.0(2.40)
CORTANT.: ------- 62.4 42.8 35.3 30.8 28.8 0.0 94.0(x= 0.15) 0.0(x= 2.40)
TORSORES: ------- 0.54 0.75 0.76 0.85 1.00 0.00 BORDE APOYO: 0.54(x= 0.15) 1.58(x= 2.28) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+2.49+0.25P=2.99) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+2.49+0.25P=2.99)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.49+0.25P=2.99), 1Ø10(2.49)
ESTRIBOS: 15x1eØ6c/0.15(2.22)

PÓRTICO NUM.: 8 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*B55-B56*) (L= 2.88) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 30 X 35 FLECHA= 0.012
cm. (L/24295)
C.M.SUP: ------- 38.3 38.3 38.3 72.4 127.8 55.2 38.3(0.26) 128(2.01)
C.M.INF: 35.0 127.8 127.8 127.8 127.8 38.3 ------- 128(0.00) 128(0.58) 38.3(2.32)
MOMENT.: 9.5 7.2 7.6 6.1 2.0 -10.9 -14.9 2.2(0.26) 9.5(0.00) 7.7(0.89) -24.7(2.71)
CORTANT.: -16.0 -12.4 -13.3 -17.8 -26.4 -44.2 0.0 2.9(x= 0.13) -58.3(x= 2.65)
TORSORES: 0.00 0.65 0.61 0.59 0.58 0.45 0.00 BORDE APOYO: 0.00(x= 0.00) 0.00(x= 2.88) AGOT.:
35.87
ARM.SUPERIOR: ----- 2Ø10(1.15+0.25P=1.40)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(3.16+0.25P=3.41)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+3.15=3.40), 1Ø10(3.15)
ESTRIBOS: 17x1eØ6c/0.15(2.53)
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PÓRTICO NUM.: 9 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P62-P63*) (L= 3.00) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.010
cm. (L/28976)
C.M.SUP: 121.7 36.5 36.5 36.5 70.3 121.7 121.7 122(0.11) 122(2.80)
C.M.INF: ------- 121.7 121.7 121.7 121.7 36.5 ------- 122(0.60) 122(0.97) 36.5(2.41)
MOMENT.: -2.6 5.7 8.4 6.2 0.7 -9.9 -10.0 -4.0(0.11) 6.7(0.60) 8.4(0.97) -16.9(2.80)
CORTANT.: ------- 17.8 7.8 -2.6 -11.8 -22.6 ------- 26.3(x= 0.15) -28.1(x= 2.72)
TORSORES: ------- 2.80 2.47 1.75 0.97 0.17 ------- BORDE APOYO: 1.54(x= 0.15) 0.13(x= 2.72) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.25P+0.80=1.05) ----- 2Ø10(1.30+0.25P=1.55)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+3.36+0.25P=3.86)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+3.30=3.55), 1Ø10(2.55)
ESTRIBOS: 14x1eØ6c/0.12(1.69), 12x1eØ6c/0.12(1.41)

PÓRTICO NUM.: 10 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P85-P81*) (L= 5.90) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.128
cm. (L/4620)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 213.0 213.0 273(0.28) 213(4.75)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 63.9(0.73) 213(1.37) 213(4.73)
MOMENT.: -65.9 -34.1 41.5 63.5 46.4 -16.2 -131.9 -111(0.23) 63.6(3.03) 4.3(4.73) -132(5.90)
CORTANT.: ------- 57.0 37.2 3.5 -32.7 -54.8 ------- 57.1(x= 0.92) -54.8(x= 4.92)
TORSORES: ------- 5.19 1.26 0.28 0.63 6.43 ------- BORDE APOYO: 16.52(x= 0.28) 12.41(x= 5.63)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(0.25P+2.10=2.35) ----- 2Ø20(1.65>>), 2Ø20(1.20>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(0.25P+6.35=6.60)
ARM.PIEL: 2Ø10(6.25)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(6.25), 1Ø16(3.60)
ESTRIBOS: 9x1eØ8c/0.15(1.26), 15x1eØ8c/0.2(3.01), 8x1eØ8c/0.15(1.08)
TRAMO Nº 2 (*P81-P82*) (L= 7.75) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.580
cm. (L/1336)
C.M.SUP: 213.0 213.0 ------- ------- ------- 213.0 309.0 434(0.28) 399(7.47)
C.M.INF: ------- 63.9 225.7 292.2 214.2 63.9 ------- 213(1.36) 292(3.82) 213(6.22)
MOMENT.: -131.9 -8.7 91.3 118.3 86.7 -15.0 -201.2 -179(0.24) 20.7(1.55) 118(3.82) 12.2(6.22) -201(7.75)
CORTANT.: ------- 99.4 50.5 -1.9 -52.6 -96.4 ------- 137.8(x= 0.28) -105.2(x= 7.47)
TORSORES: ------- 1.54 1.47 0.09 1.46 1.28 ------- BORDE APOYO: 18.77(x= 0.28) 14.02(x= 7.47)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 2Ø20(<<1.65+1.85=3.50), 2Ø20(<<1.20+1.55=2.75) ----- 3Ø20(1.90>>), 2Ø20(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(8.05)
ARM.PIEL: 2Ø10(8.05)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.10), 3Ø16(5.05)
ESTRIBOS: 9x1eØ8c/0.15(1.26), 24x1eØ8c/0.2(4.82), 8x1eØ8c/0.15(1.12)
TRAMO Nº 3 (*P82-P83*) (L= 8.45) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.943
cm. (L/896)
C.M.SUP: 309.0 213.0 ------- ------- ------- 213.0 220.1 570(0.28) 537(8.18)
C.M.INF: ------- 63.9 271.1 361.0 281.4 126.4 ------- 213(1.51) 361(4.27) 213(6.77)
MOMENT.: -201.2 -13.2 109.7 146.1 113.9 -2.9 -143.3 -234(0.24) 22.2(1.68) 146(4.27) 29.8(6.77) 220(8.21)
CORTANT.: ------- 115.7 62.0 5.4 -52.3 -109.7 ------- 167.1(x= 0.28) -156.0(x= 8.18)
TORSORES: ------- 0.96 1.89 0.50 1.06 2.32 ------- BORDE APOYO: 23.59(x= 0.28) 18.84(x= 8.18)
AGOT.: 72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.90=3.80), 2Ø20(<<1.55+1.70=3.25) ----- 3Ø20(1.90>>), 2Ø20(1.70>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(8.75)
ARM.PIEL: 2Ø10(8.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.80), 3Ø20(5.10)
ESTRIBOS: 12x1eØ8c/0.1(1.12), 28x1eØ8c/0.2(5.58), 8x1eØ8c/0.15(1.20)
TRAMO Nº 4 (*P83-P84*) (L= 5.17) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.065
cm. (L/8000)
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C.M.SUP: 220.1 213.0 63.9 63.9 63.9 213.0 213.0 213(0.04) 213(4.30)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 126.4 ------- 63.9(0.28) 213(1.18) 213(4.15)
MOMENT.: -143.3 -17.9 25.2 37.5 26.1 -5.1 -39.0 -143(0.00) 37.5(2.59) 6.9(4.15)-66.0(4.94)
CORTANT.: ------- 54.3 44.1 20.9 -11.2 -34.2 ------- 54.8(x= 0.95) -106.2(x= 4.90)
TORSORES: ------- 2.64 2.01 2.91 2.59 2.60 ------- BORDE APOYO: 7.98(x= 0.28) 5.63(x= 4.90) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.90+1.40=3.30), 2Ø20(<<1.70+1.05=2.75) ----- 3Ø12(1.50+0.25P=1.75)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(5.60+0.25P=5.85)
ARM.PIEL: 2Ø10(5.50)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.50), 1Ø16(3.40)
ESTRIBOS: 20x1eØ8c/0.2(4.02), 12x1eØ8c/0.1(1.13)

PÓRTICO NUM.: 11 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*B27-P86*) (L= 5.09) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= -0.002
cm. (L/-229661)
C.M.SUP: 22.3 213.0 63.9 63.9 213.0 213.0 213.0 213(0.22) 219(4.81)
C.M.INF: 4.3 126.4 213.0 213.0 126.4 63.9 ------- 213(0.93) 213(1.02) 63.9(4.09)
MOMENT.: -9.0 -4.4 11.4 16.0 -10.9 -43.4 -106.3 -16.9(0.19) 3.2(1.00) 16.3(2.41) -106(5.09)
CORTANT.: 0.0 -8.3 -15.8 -31.0 -51.5 -72.6 ------- 11.0(x= 0.22) -86.1(x= 4.81)
TORSORES: 0.00 2.74 3.39 3.61 3.32 1.53 ------- BORDE APOYO: 0.00(x= 0.00) 7.74(x= 4.81) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+1.35=1.60) ----- 3Ø16(2.55>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+5.45=5.70)
ARM.PIEL: 2Ø10(5.40)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(0.25P+5.45=5.70), 1Ø12(3.25)
ESTRIBOS: 20x1eØ8c/0.24(4.59)
TRAMO Nº 2 (*P86-P87*) (L= 7.07) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.337
cm. (L/2095)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 ------- ------- 63.9 213.0 244(0.28) 220(6.80)
C.M.INF: ------- 126.4 213.0 214.0 213.0 213.0 ------- 213(1.25) 215(3.72) 213(5.67)
MOMENT.: -106.3 -5.3 64.5 86.6 71.9 12.6 -88.0 -108(0.08) 15.1(1.40) 86.9(3.72) 28.4(5.67)-95.4(6.91)
CORTANT.: ------- 78.2 41.5 6.2 -30.7 -69.1 ------- 99.4(x= 0.28) -113.5(x= 6.80)
TORSORES: ------- 0.81 1.01 0.43 0.35 1.69 ------- BORDE APOYO: 4.95(x= 0.28) 6.54(x= 6.80) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.55+1.60=4.15) ----- 2Ø12(1.60>>), 2Ø12(1.45>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(7.40)
ARM.PIEL: 2Ø10(7.40)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(7.40), 1Ø12(5.00)
ESTRIBOS: 5x1eØ8c/0.18(0.90), 24x1eØ8c/0.24(5.62)
TRAMO Nº 3 (*P87-P88*) (L= 5.90) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= -0.036
cm. (L/-16615)
C.M.SUP: 213.0 213.0 213.0 213.0 63.9 126.4 126.4 213(0.04) 126(5.25)
C.M.INF: ------- 63.9 63.9 126.4 213.0 213.0 ------- 63.9(0.66) 213(3.33) 213(4.86)
MOMENT.: -88.0 -45.6 -21.3 -4.6 5.8 7.6 -21.3 -88.0(0.00) 7.5(4.48) 7.7(4.86)-21.3(5.90)
CORTANT.: ------- 28.5 21.0 13.5 6.1 -7.0 ------- 33.9(x= 0.28) -12.4(x= 5.63)
TORSORES: ------- 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ------- BORDE APOYO: 0.01(x= 0.28) 0.01(x= 5.63) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 2Ø12(<<1.60+1.30=2.90), 2Ø12(<<1.45+1.20=2.65) ----- 3Ø12(1.30>>)
ARM.MONTAJE: 3Ø16(6.40)
ARM.PIEL: 2Ø10(6.25)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(6.25), 1Ø12(6.25)
ESTRIBOS: 19x1eØ8c/0.29(5.35)
TRAMO Nº 4 (*P88-P89*) (L= 7.75) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.076
cm. (L/10237)
C.M.SUP: 126.4 213.0 63.9 63.9 63.9 213.0 213.0 213(0.28) 213(6.45)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 63.9 ------- 63.9(0.28) 213(1.82) 63.9(6.45)
MOMENT.: -21.3 -9.0 11.9 18.4 12.2 -7.7 -42.6 -34.1(x= 0.24) 18.4(x= 3.88) -42.6(x= 7.75)
CORTANT.: ------- 20.3 10.4 0.6 -10.0 -19.8 ------- 28.0(x= 0.28) -27.6(x= 7.47)
TORSORES: ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- BORDE APOYO: 0.00(x= 0.28) 0.00(x= 7.47) AGOT.:
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72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.30+1.75=3.05) ----- 3Ø12(1.75>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(8.05)
ARM.PIEL: 2Ø10(8.05)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.10), 1Ø12(4.65)
ESTRIBOS: 25x1eØ8c/0.29(7.20)
TRAMO Nº 5 (*P89-P90*) (L= 8.45) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.095
cm. (L/8902)
C.M.SUP: 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 213.0 213.0 213(0.04) 213(7.05)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 213.0 ------- 63.9(0.84) 213(2.53) 63.9(7.05)
MOMENT.: -42.6 -15.6 10.5 20.5 15.5 -6.2 -32.8 -48.3(x= 0.20) 20.5(x= 4.22) -35.2(x= 8.25)
CORTANT.: ------- 23.5 12.8 2.1 -9.4 -20.1 ------- 32.2(x= 0.28) -28.8(x= 8.18)
TORSORES: ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------- BORDE APOYO: 0.00(x= 0.28) 0.00(x= 8.18) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.75+2.00=3.75) ----- 3Ø12(1.90>>)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(8.75)
ARM.PIEL: 2Ø10(8.75)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(8.80), 1Ø12(5.10)
ESTRIBOS: 28x1eØ8c/0.29(7.90)
TRAMO Nº 6 (*P90-B28*) (L= 5.08) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 35 X 50 FLECHA= 0.006
cm. (L/78352)
C.M.SUP: 213.0 213.0 213.0 63.9 63.9 63.9 49.5 213(0.04) 213(4.67)
C.M.INF: ------- 63.9 213.0 213.0 213.0 213.0 ------- 63.9(0.28) 213(1.84) 213(4.35)
MOMENT.: -32.8 -15.4 -2.1 6.7 9.0 6.1 -20.0 -32.8(0.00) 9.0(3.41) 6.1(4.23)-35.8(4.88)
CORTANT.: ------- 19.3 12.8 6.4 -1.9 -8.4 0.0 23.6(x= 0.28) -44.6(x= 4.85)
TORSORES: ------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BORDE APOYO: 0.00(x= 0.28) 0.00(x= 5.07) AGOT.:
72.71
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.90+1.85=3.75) ----- 3Ø12(1.35+0.25P=1.60)
ARM.MONTAJE: 2Ø10(5.45+0.25P=5.70)
ARM.PIEL: 2Ø10(5.40)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(5.45+0.25P=5.70), 1Ø12(4.30)
ESTRIBOS: 16x1eØ8c/0.29(4.58)

PÓRTICO NUM.: 12 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P39-P38*) (L= 2.40) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.001
cm. (L/-168647)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 36.5 121.7 121.7 121.7 122(0.13) 136(2.25)
C.M.INF: ------- 36.5 121.7 121.7 121.7 36.5 ------- 36.5(0.47) 122(1.17) 36.5(1.92)
MOMENT.: -17.1 -11.3 2.8 7.1 3.3 -17.5 -27.4 -29.7(x= 0.13) 7.1(x= 1.17) -45.5(x= 2.29)
CORTANT.: ------- 43.5 21.0 -8.6 -42.5 -85.8 ------- 72.6(x= 0.15) -161.3(x= 2.25)
TORSORES: ------- 2.99 1.54 0.57 1.16 4.48 ------- BORDE APOYO: 3.56(x= 0.15) 20.75(x= 2.25) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: ----- 2Ø12(1.05+0.25P=1.30)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(0.25P+2.64+0.25P=3.14)
ARM.PIEL: 1Ø8(0.08P+2.64+0.08P=2.80), 1Ø8(0.08P+2.64+0.08P=2.80)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.64+0.25P=3.14), 1Ø12(1.45)
ESTRIBOS: 21x1eØ6c/0.1(2.10)

PÓRTICO NUM.: 13 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*B43-B44*) (L= 2.65) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 30 X 35 FLECHA= -0.018
cm. (L/-15084)
C.M.SUP: 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 128(0.04) 128(1.78)
C.M.INF: ------- 72.4 38.3 38.3 38.3 38.3 ------- 128(0.13) 38.3(0.53) 128(2.43)
MOMENT.: 0.0 -3.7 -7.1 -9.0 -10.2 -8.2 -0.0 0.0(0.00) 5.2(0.13) -0.3(0.53) 5.8(2.54)-10.2(1.76)
CORTANT.: 0.0 3.8 10.9 17.2 24.9 40.5 0.0 49.5(x= 2.53) -11.9(x= 0.13)
TORSORES: 0.00 0.74 0.77 1.10 1.40 1.48 0.00 BORDE APOYO: 0.89(x= 0.13) 1.95(x= 2.53) AGOT.:
35.87
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ARM.MONTAJE: 3Ø12(0.25P+2.59+0.25P=3.09)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.59+0.25P=3.09), 1Ø10(2.40)
ESTRIBOS: 26x1eØ6c/0.1(2.59)

PÓRTICO NUM.: 14 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P40-B50*) (L= 2.45) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.091
cm. (L/2699)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 182(0.15) 122(1.64)
C.M.INF: ------- ------- 36.5 36.5 36.5 36.5 ------- 36.5(1.95) 122(2.33)
MOMENT.: -33.0 -35.6 -15.9 -7.4 -3.2 -1.6 0.0 -58.7(0.13) -0.5(1.95) 2.5(2.35) -3.6(1.59)
CORTANT.: ------- 89.5 67.7 55.9 47.8 43.7 0.0 114.2(x= 0.15) 0.0(x= 2.45)
TORSORES: ------- 1.05 2.16 2.27 2.29 2.35 0.00 BORDE APOYO: 1.05(x= 0.15) 2.92(x= 2.33) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(0.25P+2.54+0.25P=3.04) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+2.54+0.25P=3.04)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.54+0.25P=3.04), 1Ø10(2.54)
ESTRIBOS: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 15x1eØ6c/0.1(1.47)

PÓRTICO NUM.: 15 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P41-B49*) (L= 2.45) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.100
cm. (L/2457)
C.M.SUP: 121.7 154.2 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 261(0.15) 122(1.64)
C.M.INF: ------- ------- 36.5 36.5 121.7 121.7 ------- 122(1.89) 122(1.97)
MOMENT.: -47.3 -48.6 -21.0 -7.5 2.4 4.2 -0.0 -84.1(0.13) 4.5(1.89) 4.4(1.97) -0.0(2.45)
CORTANT.: ------- 112.6 73.8 55.5 39.1 18.3 0.0 162.4(x= 0.15) -0.3(x= 2.33)
TORSORES: ------- 0.83 1.80 1.80 1.46 1.05 0.00 BORDE APOYO: 0.83(x= 0.15) 1.31(x= 2.33) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø12(0.25P+2.54+0.25P=3.04), 2Ø12(0.25P+1.05=1.30) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.25P+2.54=2.79)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.54+0.25P=3.04), 1Ø10(2.20)
ESTRIBOS: 8x1eØ6c/0.1(0.80), 15x1eØ6c/0.1(1.47)

PÓRTICO NUM.: 16 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*B41-B42*) (L= 2.40) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 30 X 35 FLECHA= 0.024
cm. (L/10182)
C.M.SUP: ------- 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3(0.00) 38.3(1.60)
C.M.INF: 32.2 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 128(0.00) 128(0.49) 128(1.92)
MOMENT.: 8.7 10.3 10.2 10.3 11.2 12.7 8.3 1.2(0.00) 10.4(0.30) 12.3(1.91) 12.9(2.14) 1.9(1.39)
CORTANT.: 56.4 38.0 24.0 15.0 6.0 -16.8 -33.3 56.4(x= 0.00) -33.3(x= 2.40)
TORSORES: 0.00 1.69 1.25 0.55 0.22 1.30 4.73 BORDE APOYO: 0.00(x= 0.00) 4.73(x= 2.40) AGOT.:
35.87
ARM.MONTAJE: 2Ø10(2.59)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.59+0.25P=3.09), 1Ø10(2.59)
ESTRIBOS: 15x1eØ6c/0.15(2.15)

PÓRTICO NUM.: 17 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P43-P42*) (L= 2.40) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.004
cm. (L/55246)
C.M.SUP: 121.7 121.7 36.5 36.5 36.5 121.7 121.7 138(0.15) 186(2.25)
C.M.INF: ------- 36.5 121.7 121.7 121.7 36.5 ------- 36.5(0.47) 122(1.15) 36.5(1.92)
MOMENT.: -25.0 -15.9 5.1 12.1 6.3 -20.3 -35.6 -44.5(x= 0.13) 12.2(x= 1.15) -60.8(x= 2.27)
CORTANT.: ------- 63.7 36.1 -8.0 -55.1 -113.3 ------- 94.4(x= 0.15) -171.4(x= 2.25)
TORSORES: ------- 4.01 2.55 0.62 1.47 5.47 ------- BORDE APOYO: 4.24(x= 0.15) 16.48(x= 2.25) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.25P+0.95=1.20) ----- 2Ø16(1.20+0.25P=1.45)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(0.25P+2.64+0.25P=3.14)
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ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.64+0.25P=3.14), 1Ø10(1.45)
ESTRIBOS: 13x1eØ8c/0.1(1.30), 8x1eØ8c/0.1(0.80)

PÓRTICO NUM.: 18 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P85-P87*) (L= 7.13) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.353
cm. (L/2019)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 ------- ------- 95.0 316.5 484(0.28) 317(7.09)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 316.5 ------- 183(1.42) 317(5.69) 317(6.26)
MOMENT.: -89.1 -27.6 61.5 91.5 81.7 28.0 -52.2 -157(0.24) 3.5(1.42) 92.7(3.80) 42.4(5.71)-88.1(6.93)
CORTANT.: ------- 79.5 54.8 18.6 -23.9 -61.7 ------- 192.4(x= 0.28) -144.9(x= 6.85)
TORSORES: ------- 3.84 2.38 1.72 0.85 4.05 ------- BORDE APOYO:119.26(x= 0.28) 42.85(x= 6.85)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø16(0.25P+1.85=2.10) ----- 3Ø12(1.85+0.25P=2.10)
ARM.MONTAJE: 5Ø12(0.25P+7.61+0.25P=8.11)
ARM.PIEL: 4Ø16(7.55)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(7.45), 2Ø16(5.60)
ESTRIBOS: 44x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.58)

PÓRTICO NUM.: 19 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P50-P51*) (L= 2.40) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.003
cm. (L/-84238)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 70.3 121.7 121.7 121.7 122(0.15) 122(2.25)
C.M.INF: ------- 36.5 36.5 121.7 70.3 36.5 ------- 36.5(0.48) 122(1.24) 36.5(1.92)
MOMENT.: -5.4 -8.0 -2.5 1.9 -1.3 -4.4 -2.3 -10.6(x= 0.15) 2.0(x= 1.24) -4.9(x= 2.25)
CORTANT.: ------- -4.2 4.1 4.1 4.7 10.6 ------- 10.9(x= 2.02) -4.2(x= 0.42)
TORSORES: ------- 7.98 0.62 0.18 0.77 1.90 ------- BORDE APOYO: 7.98(x= 0.15) 9.53(x= 2.25) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø10(0.25P+1.15=1.40) ----- 2Ø10(1.00+0.25P=1.25)
ARM.MONTAJE: 2Ø12(0.25P+2.64+0.25P=3.14)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+2.64+0.25P=3.14), 1Ø10(1.45)
ESTRIBOS: 18x1eØ6c/0.12(2.10)

PÓRTICO NUM.: 20 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*P48-B53*) (L= 2.72) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.002
cm. (L/-110881)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 70.3 70.3 36.5 70.3 122(0.13) 70.3(1.82)
C.M.INF: ------- 36.5 70.3 121.7 121.7 121.7 121.7 36.5(0.54) 122(1.74) 122(2.19)
MOMENT.: -19.1 -10.8 -4.5 2.7 3.5 3.0 1.5 -32.2(0.13) 3.9(1.74) 3.2(2.19) -1.3(1.58)
CORTANT.: ------- 43.9 18.6 13.6 10.9 11.2 30.1 98.4(x= 0.15) 3.3(x= 1.24)
TORSORES: ------- 0.42 0.58 1.65 4.19 4.83 0.03 BORDE APOYO: 0.91(x= 0.15) 0.03(x= 2.72) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: ----- 2Ø10(0.60>>)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(0.25P+3.00=3.25)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(0.25P+3.00=3.25), 1Ø10(3.00)
ESTRIBOS: 6x1eØ6c/0.15(0.86), 13x1eØ6c/0.12(1.56)
TRAMO Nº 2 (*B53-B51*) (L= 2.73) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= 0.057
cm. (L/4804)
C.M.SUP: 70.3 36.5 36.5 ------- 36.5 36.5 121.7 70.3(0.00) 70.3(2.55)
C.M.INF: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 36.5 122(0.45) 122(1.33) 122(2.20)
MOMENT.: 1.5 13.5 23.4 26.9 23.8 14.0 -8.9 -1.0(0.00) 13.5(0.45) 26.9(1.33) 16.1(2.20) -8.9(2.73)
CORTANT.: 30.1 29.6 15.1 -1.8 -15.8 -30.3 -45.2 37.5(x= 0.00) -45.2(x= 2.73)
TORSORES: 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BORDE APOYO: 0.03(x= 0.00) 0.00(x= 2.73) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 2Ø10(<<0.60+0.60=1.20) ----- 3Ø12(0.61>>)
ARM.MONTAJE: 3Ø12(2.95)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(3.05), 1Ø10(2.95)
ESTRIBOS: 17x1eØ6c/0.15(2.45)
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TRAMO Nº 3 (*B51-B55*) (L= 0.50) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.000
cm. (L/-132754)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 122(0.00) 122(0.49)
C.M.INF: 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5(0.05) 36.5(0.11) 36.5(0.49)
MOMENT.: -8.9 -6.7 -6.1 -5.7 -5.8 -6.1 -6.3 -8.9(x= 0.00) -0.1(x= 0.11) -6.3(x= 0.50)
CORTANT.: -45.2 -23.7 -25.1 -26.3 -27.5 -28.4 -28.7 -2.1(x= 0.50) -45.2(x= 0.00)
TORSORES: 0.00 1.09 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 BORDE APOYO: 0.00(x= 0.00) 1.64(x= 0.50) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<0.50>>) ----ARM.MONTAJE: 2Ø10(0.75)
ARM.INFERIOR: 2Ø10(0.80)
ESTRIBOS: 2x1eØ6c/0.12(0.22)
TRAMO Nº 4 (*B55-P62*) (L= 1.48) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 25 X 40 FLECHA= -0.005
cm. (L/-28827)
C.M.SUP: 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 121.7 122(0.16) 122(1.35)
C.M.INF: 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 ------- 36.5(0.29) 36.5(0.30) 36.5(1.19)
MOMENT.: -6.3 -5.2 -5.0 -6.5 -10.2 -20.0 -19.5 -6.3(x= 0.00) -0.4(x= 0.30) -33.1(x= 1.35)
CORTANT.: -28.7 -14.8 -17.5 -24.0 -37.0 -62.6 ------- -2.1(x= 0.00) -96.1(x= 1.33)
TORSORES: 1.64 3.76 2.91 2.07 0.99 1.04 ------- BORDE APOYO: 1.64(x= 0.00) 2.69(x= 1.33) AGOT.:
32.38
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<1.10+1.60+0.25P=2.95) ----ARM.MONTAJE: 3Ø12(1.75+0.25P=2.00)
ARM.INFERIOR: 2Ø12(1.75+0.25P=2.00)
ESTRIBOS: 10x1eØ6c/0.12(1.18)

PÓRTICO NUM.: 21 --- GRUPO DE PLANTAS: 2
TRAMO Nº 1 (*B30-B29*) (L= 7.17) JACENA CUMB. TIPO R SECCION B*H = 20 X 40 FLECHA= 0.098
cm. (L/7330)
C.M.SUP: 24.4 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 11.6 97.4(0.17) 97.4(6.99)
C.M.INF: ------- 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 ------- 97.4(1.31) 97.4(1.81) 97.4(5.81)
MOMENT.: -7.7 4.4 6.0 5.5 6.5 5.0 -3.7 -14.0(0.15) 6.9(1.31) 7.4(1.81) 6.8(5.81) -6.9(6.99)
CORTANT.: 8.7 -11.8 -12.0 -6.9 10.6 13.0 -2.2 17.4(x= 0.17) -19.5(x= 1.81)
TORSORES: 0.00 0.31 0.05 0.92 0.48 0.54 0.00 BORDE APOYO: 0.00(x= 0.00) 0.00(x= 7.17) AGOT.:
21.80
ARM.MONTAJE: 3Ø10(0.25P+7.45+0.25P=7.95)
ARM.INFERIOR: 3Ø10(0.25P+7.45+0.25P=7.95)
ESTRIBOS: 28x1eØ6+1eØ6c/0.25(6.82)

PÓRTICO NUM.: 1 --- GRUPO DE PLANTAS: 3
TRAMO Nº 1 (*P1 - P2*) (L= 5.80) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.153
cm. (L/3782)
C.M.SUP: 316.5 95.0 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 317(0.40) 317(5.76)
C.M.INF: ------- 316.5 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 317(1.16) 317(4.55) 183(4.78)
MOMENT.: -10.9 27.2 53.1 57.9 39.7 -23.8 -82.4 -17.1(0.20) 33.9(1.16) 58.8(2.61) 6.3(4.64)-85.9(5.68)
CORTANT.: ------- 17.8 -26.9 -42.1 -64.5 -89.7 ------- 53.9(x= 0.28) -107.9(x= 5.52)
TORSORES: ------- 7.84 7.75 7.38 6.73 4.85 ------- BORDE APOYO: 15.66(x= 0.28) 3.21(x= 5.52) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø12(0.25P+1.55=1.80) ----- 4Ø12(1.65>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(0.25P+6.20=6.45)
ARM.INFERIOR: 2Ø16(6.10), 3Ø12(6.10)
ESTRIBOS: 35x1eØ6+1eØ6c/0.15(5.25)
TRAMO Nº 2 (*P2 - P3*) (L= 6.05) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.043
cm. (L/14153)
C.M.SUP: 316.5 316.5 182.8 95.0 182.8 316.5 316.5 317(1.41) 317(6.01)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 183(1.21) 317(4.41) 183(4.88)
MOMENT.: -82.4 -20.1 27.7 40.5 27.4 -38.4 -101.7 -82.4(0.00) 0.3(1.21) 40.5(3.02) 1.6(4.84) -102(6.05)
CORTANT.: ------- 48.9 24.3 -8.2 -32.9 -58.6 ------- 72.9(x= 0.28) -79.4(x= 5.78)
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TORSORES: ------- 1.39 0.55 0.78 1.33 1.14 ------- BORDE APOYO: 4.61(x= 0.28) 3.80(x= 5.78) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø12(<<1.65+2.10=3.75) ----- 3Ø16(2.75>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(6.35)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(6.35), 2Ø16(3.75)
ESTRIBOS: 37x1eØ6+1eØ6c/0.15(5.50)
TRAMO Nº 3 (*P3 - P4*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.193
cm. (L/4022)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 182.8 316.5 316.5 317(1.52) 386(7.47)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 317(1.54) 317(5.86) 183(6.20)
MOMENT.: -101.7 -16.9 50.7 64.7 40.7 -33.9 -138.3 -106(0.12) 7.1(1.54) 65.2(3.71) 0.7(6.20) -138(7.75)
CORTANT.: ------- 81.2 49.4 21.0 -19.0 -58.8 ------- 109.9(x= 0.28) -114.2(x= 7.47)
TORSORES: ------- 4.06 5.09 5.81 5.86 4.10 ------- BORDE APOYO: 2.17(x= 0.28) 8.71(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.75+1.85=4.60) ----- 3Ø16(2.70>>), 2Ø16(1.90>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.05), 2Ø16(5.00)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 4 (*P4 - P5*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.190
cm. (L/4072)
C.M.SUP: 316.5 316.5 182.8 95.0 95.0 316.5 316.5 388(0.28) 317(7.71)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 183(1.54) 317(6.19) 317(6.40)
MOMENT.: -138.3 -34.6 39.1 61.2 48.8 -5.4 -91.0 -138(0.00) 0.5(1.54) 61.6(4.01) 13.6(6.21)-92.5(7.67)
CORTANT.: ------- 72.0 33.9 6.4 -22.9 -58.0 ------- 123.4(x= 0.28) -104.2(x= 7.47)
TORSORES: ------- 2.55 1.47 0.11 1.59 1.91 ------- BORDE APOYO: 3.45(x= 0.28) 5.70(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.70+2.75=5.45), 2Ø16(<<1.90+1.95=3.85) ----- 4Ø12(1.75>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.05), 2Ø16(5.30)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 5 (*P5 - P6*) (L= 5.35) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= -0.031
cm. (L/-17009)
C.M.SUP: 316.5 316.5 316.5 182.8 316.5 316.5 316.5 317(1.77) 317(5.31)
C.M.INF: ------- 95.0 182.8 316.5 182.8 95.0 ------- 95.0(1.07) 317(3.27) 183(4.30)
MOMENT.: -91.0 -37.9 -22.0 19.1 -17.5 -28.6 -75.6 -91.0(0.00) 19.1(2.72) 0.8(4.28)-75.6(5.35)
CORTANT.: ------- 54.8 24.9 3.2 -20.0 -48.6 ------- 82.0(x= 0.28) -73.1(x= 5.07)
TORSORES: ------- 2.29 1.34 0.18 1.22 2.10 ------- BORDE APOYO: 2.65(x= 0.28) 2.43(x= 5.07) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø12(<<5.35>>) ----ARM.MONTAJE: 4Ø12(5.65)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.65), 2Ø16(3.30)
ESTRIBOS: 32x1eØ6+1eØ6c/0.15(4.80)
TRAMO Nº 6 (*P6 - P7*) (L= 7.10) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.129
cm. (L/5520)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 182.8 316.5 316.5 317(1.20) 360(6.82)
C.M.INF: ------- 182.8 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 317(1.41) 317(5.32) 183(5.75)
MOMENT.: -75.6 -5.0 42.3 52.7 34.8 -34.8 -133.4 -76.6(0.08) 12.7(1.41) 53.0(3.43) 2.5(5.70) -133(7.10)
CORTANT.: ------- 53.7 21.1 -7.5 -34.1 -71.4 ------- 94.5(x= 0.28) -126.8(x= 6.82)
TORSORES: ------- 1.47 1.28 0.34 1.15 2.42 ------- BORDE APOYO: 5.26(x= 0.28) 6.01(x= 6.82) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø12(<<7.10+1.60=8.70) ----- 3Ø16(2.80>>), 2Ø16(1.80>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(7.40)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(7.40), 2Ø16(4.95)
ESTRIBOS: 44x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.55)
TRAMO Nº 7 (*P7 - P8*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.170
cm. (L/4559)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 182.8 316.5 316.5 372(0.28) 358(7.47)
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C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 183(1.55) 317(6.04) 183(6.39)
MOMENT.: -133.4 -22.9 43.2 61.5 44.8 -26.1 -130.8 -134(0.04) 4.6(1.55) 61.5(3.87) 7.5(6.22) -131(7.75)
CORTANT.: ------- 68.3 29.5 1.2 -29.2 -67.5 ------- 138.2(x= 0.28) -126.2(x= 7.47)
TORSORES: ------- 2.09 1.37 0.22 1.59 2.02 ------- BORDE APOYO: 11.34(x= 0.28) 6.72(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.80+2.45=5.25), 2Ø16(<<1.80+1.70=3.50) ----- 3Ø16(2.65>>), 2Ø16(1.70>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.05), 2Ø16(5.05)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 8 (*P8 - P9*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.106
cm. (L/7343)
C.M.SUP: 316.5 316.5 182.8 95.0 182.8 316.5 316.5 359(0.28) 413(7.47)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 183(1.53) 317(5.72) 95.0(7.02)
MOMENT.: -130.8 -25.3 40.9 55.8 35.9 -38.3 -156.6 -131(0.00) 5.2(1.53) 55.9(3.80) -157(7.75)
CORTANT.: ------- 64.4 26.3 -3.4 -32.1 -71.1 ------- 132.9(x= 0.28) -131.0(x= 7.47)
TORSORES: ------- 2.04 1.48 0.14 1.43 2.26 ------- BORDE APOYO: 11.61(x= 0.28) 5.95(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.65+3.15=5.80), 2Ø16(<<1.70+1.75=3.45) ----- 3Ø16(3.60>>), 3Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.05), 2Ø16(5.00)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 9 (*P9 -P10*) (L= 8.45) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.326
cm. (L/2590)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 455(0.28) 399(8.18)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 183(1.69) 317(6.75) 317(6.83)
MOMENT.: -156.6 -28.1 56.3 77.9 56.1 -12.2 -135.2 -158(0.08) 9.3(1.69) 77.9(4.26) 7.2(6.77) -137(8.37)
CORTANT.: ------- 74.9 33.6 3.5 -29.8 -70.1 ------- 159.8(x= 0.28) -144.2(x= 8.18)
TORSORES: ------- 2.11 1.95 0.20 1.74 2.19 ------- BORDE APOYO: 15.69(x= 0.28) 11.89(x= 8.18)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<3.60+2.45=6.05), 3Ø16(<<1.55+1.70=3.25) ----- 3Ø16(1.90>>), 2Ø16(1.70>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.75), 2Ø16(5.50)
ESTRIBOS: 53x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.90)
TRAMO Nº 10 (*P10-P11*) (L= 5.17) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.005
cm. (L/103777)
C.M.SUP: 316.5 316.5 316.5 182.8 95.0 95.0 182.8 347(0.28) 183(5.14)
C.M.INF: ------- 95.0 182.8 316.5 316.5 316.5 6.3 95.0(1.03) 317(4.13) 317(4.90)
MOMENT.: -135.2 -58.2 -25.1 25.4 28.4 17.1 -6.0 -135(0.00) 29.1(3.20) 20.4(4.15) -8.5(5.02)
CORTANT.: ------- 81.5 47.7 24.8 14.1 -23.1 ------- 122.6(x= 0.28) -40.5(x= 4.90)
TORSORES: ------- 3.02 2.62 1.60 1.79 2.16 ------- BORDE APOYO: 4.01(x= 0.28) 4.04(x= 4.90) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+2.10=4.00), 2Ø16(<<1.70+1.05=2.75) ----ARM.MONTAJE: 4Ø12(5.85+0.25P=6.10)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(5.60+0.25P=5.85), 2Ø16(5.50)
ESTRIBOS: 31x1eØ6+1eØ6c/0.15(4.63)

PÓRTICO NUM.: 2 --- GRUPO DE PLANTAS: 3
TRAMO Nº 1 (*P75-P76*) (L= 5.80) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.214
cm. (L/2712)
C.M.SUP: 316.5 95.0 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 317(0.41) 377(5.52)
C.M.INF: ------- 316.5 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 317(1.16) 317(4.62) 317(4.66)
MOMENT.: -15.5 36.2 70.4 76.3 54.7 -22.3 -137.5 -22.9(0.16) 44.9(1.16) 77.4(2.57) 12.1(4.64) -139(5.72)
CORTANT.: ------- 59.1 22.4 -27.6 -70.0 -120.8 ------- 92.2(x= 0.28) -212.8(x= 5.52)
TORSORES: ------- 1.38 2.03 4.39 6.02 5.20 ------- BORDE APOYO: 11.71(x= 0.28) 32.09(x= 5.52)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø12(0.25P+1.55=1.80) ----- 4Ø16(1.40>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(0.25P+6.20=6.45)
ARM.PIEL: 4Ø8(6.10)
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ARM.INFERIOR: 3Ø16(6.10), 2Ø16(5.20)
ESTRIBOS: 35x1eØ6+1eØ6c/0.15(5.25)
TRAMO Nº 2 (*P76-P77*) (L= 6.05) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.127
cm. (L/4772)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 338(0.28) 417(5.78)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 317(1.21) 317(4.71) 183(5.00)
MOMENT.: -137.5 -17.7 49.6 64.8 48.0 -36.6 -167.1 -138(0.00) 9.7(1.21) 64.8(2.98) 8.7(4.84) -167(6.05)
CORTANT.: ------- 93.4 40.9 -8.4 -55.2 -110.2 ------- 151.0(x= 0.28) -168.0(x= 5.78)
TORSORES: ------- 1.79 2.28 1.01 4.07 3.11 ------- BORDE APOYO: 17.13(x= 0.28) 15.10(x= 5.78)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 4Ø16(<<1.40+1.50=2.90) ----- 3Ø16(1.90>>), 3Ø16(1.25>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(6.35)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(6.35), 2Ø16(4.00)
ESTRIBOS: 37x1eØ6+1eØ6c/0.15(5.50)
TRAMO Nº 3 (*P77-P78*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.478
cm. (L/1620)
C.M.SUP: 316.5 182.8 95.0 ------- 95.0 316.5 361.4 462(0.28) 559(7.47)
C.M.INF: ------- 316.5 316.5 346.0 316.5 182.8 ------- 317(1.54) 346(3.77) 317(6.36)
MOMENT.: -167.1 15.4 89.2 109.0 85.1 -20.3 -202.9 -169(0.08) 34.9(1.54) 109(3.77) 27.4(6.20) 203(7.71)
CORTANT.: ------- 115.8 50.4 -7.7 -64.4 -133.1 ------- 248.6(x= 0.28) -216.8(x= 7.47)
TORSORES: ------- 5.33 4.13 1.12 5.89 6.50 ------- BORDE APOYO: 43.46(x= 0.28) 14.08(x= 7.47)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+1.75=3.65), 3Ø16(<<1.25+1.55=2.80) ----- 3Ø16(1.75>>), 3Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(8.05)
ARM.PIEL: 4Ø8(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.10), 2Ø16(5.40)
ESTRIBOS: 43x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.40), 8x1eØ6+1eØ6c/0.1(0.80)
TRAMO Nº 4 (*P78-P79*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.447
cm. (L/1732)
C.M.SUP: 361.4 316.5 95.0 ------- 95.0 316.5 323.4 544(0.28) 492(7.47)
C.M.INF: ------- 182.8 316.5 339.1 316.5 182.8 ------- 317(1.54) 339(3.92) 317(6.43)
MOMENT.: -202.9 -19.5 83.7 106.8 85.7 -11.6 -181.6 -203(0.00) 25.7(1.54) 107(3.92) 30.4(6.21) 182(7.75)
CORTANT.: ------- 129.7 61.8 4.5 -52.9 -119.2 ------- 206.3(x= 0.28) -195.3(x= 7.47)
TORSORES: ------- 6.09 5.48 0.67 4.19 4.84 ------- BORDE APOYO: 12.57(x= 0.28) 13.47(x= 7.47)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.75+1.75=3.50), 3Ø16(<<1.55+1.55=3.10) ----- 3Ø16(1.75>>), 2Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.05), 2Ø16(5.15)
ESTRIBOS: 8x1eØ6+1eØ6c/0.1(0.80), 43x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.40)
TRAMO Nº 5 (*P79-P80*) (L= 7.23) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.321
cm. (L/2254)
C.M.SUP: 323.4 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 490(0.28) 459(6.95)
C.M.INF: ------- 182.8 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 317(1.43) 317(5.77) 317(5.98)
MOMENT.: -181.6 -24.6 71.5 92.0 74.0 -12.5 -174.2 -182(0.00) 19.7(1.43) 92.1(3.71) 25.3(5.79) 174(7.23)
CORTANT.: ------- 123.8 58.6 3.5 -53.5 -116.8 ------- 194.5(x= 0.28) -242.7(x= 6.95)
TORSORES: ------- 5.96 4.49 0.32 5.19 5.81 ------- BORDE APOYO: 11.32(x= 0.28) 42.47(x= 6.95)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.75+1.80=3.55), 2Ø16(<<1.55+1.45=3.00) ----- 3Ø16(1.60>>), 3Ø16(1.45>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(7.55)
ARM.PIEL: 4Ø8(7.55)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(7.55), 2Ø16(5.05)
ESTRIBOS: 45x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.68)
TRAMO Nº 6 (*P80-P85*) (L= 7.07) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.327
cm. (L/2159)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 95.0 182.8 316.5 458(0.28) 390(6.80)
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C.M.INF: ------- 182.8 316.5 316.5 316.5 316.5 ------- 317(1.40) 317(5.65) 317(5.90)
MOMENT.: -174.2 -19.5 71.7 91.8 74.0 9.2 -150.9 -174(0.00) 21.5(1.40) 91.8(3.57) 26.3(5.67) -151(7.07)
CORTANT.: ------- 118.0 56.8 4.1 -51.0 -110.6 ------- 188.9(x= 0.28) -189.3(x= 6.80)
TORSORES: ------- 4.67 4.73 0.36 4.07 4.87 ------- BORDE APOYO: 15.39(x= 0.28) 20.24(x= 6.80)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.60+1.60=3.20), 3Ø16(<<1.45+1.45=2.90) ----- 3Ø16(1.60>>), 3Ø16(1.45>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(7.40)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(7.40), 2Ø16(5.00)
ESTRIBOS: 44x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.52)
TRAMO Nº 7 (*P85-P81*) (L= 5.90) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.039
cm. (L/15253)
C.M.SUP: 316.5 316.5 182.8 95.0 182.8 316.5 316.5 410(0.28) 438(5.63)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 95.0(1.17) 317(4.33) 95.0(5.22)
MOMENT.: -150.9 -37.8 33.5 48.4 32.1 -47.5 -163.3 -150.9(x= 0.04) 48.4(x= 2.98) -163.3(x= 5.90)
CORTANT.: ------- 93.8 43.8 -4.5 -47.9 -98.9 ------- 173.6(x= 0.28) -158.4(x= 5.63)
TORSORES: ------- 2.01 2.47 0.66 2.98 1.72 ------- BORDE APOYO: 32.28(x= 0.28) 21.27(x= 5.63)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.60+2.15=3.75), 3Ø16(<<1.45+1.20=2.65) ----- 3Ø16(2.40>>), 3Ø16(1.20>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(6.25)
ARM.PIEL: 4Ø8(6.25)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(6.25), 2Ø16(3.55)
ESTRIBOS: 36x1eØ6+1eØ6c/0.15(5.35)
TRAMO Nº 8 (*P81-P82*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.442
cm. (L/1752)
C.M.SUP: 316.5 182.8 95.0 ------- 95.0 316.5 420.2 430(0.28) 613(7.47)
C.M.INF: ------- 316.5 316.5 335.5 316.5 182.8 ------- 317(1.53) 336(3.80) 317(6.26)
MOMENT.: -163.3 15.7 87.4 105.7 80.6 -29.3 -236.0 -163(0.00) 34.4(1.53) 106(3.80) 20.7(6.22) 236(7.75)
CORTANT.: ------- 112.0 47.6 -10.4 -68.0 -137.5 ------- 226.9(x= 0.28) -230.1(x= 7.47)
TORSORES: ------- 5.70 3.97 1.49 6.49 7.63 ------- BORDE APOYO: 35.82(x= 0.28) 18.57(x= 7.47)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.40+1.75=4.15), 3Ø16(<<1.20+1.55=2.75) ----- 3Ø20(1.95>>), 3Ø20(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(8.05)
ARM.PIEL: 4Ø8(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.05), 2Ø16(5.40)
ESTRIBOS: 43x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.36), 9x1eØ6+1eØ6c/0.1(0.84)
TRAMO Nº 9 (*P82-P83*) (L= 8.45) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.789
cm. (L/1071)
C.M.SUP: 420.2 316.5 ------- ------- ------- 95.0 340.4 657(0.28) 534(8.18)
C.M.INF: ------- 316.5 326.8 409.1 334.3 316.5 ------- 317(1.69) 409(4.32) 317(7.19)
MOMENT.: -236.0 14.3 103.0 128.9 105.3 19.2 -191.1 -237(0.04) 38.8(1.69) 129(4.32) 42.2(6.77) 192(8.41)
CORTANT.: ------- 140.3 67.3 7.3 -53.2 -123.3 ------- 292.9(x= 0.28) -239.0(x= 8.18)
TORSORES: ------- 8.19 6.17 1.16 3.89 5.94 ------- BORDE APOYO: 45.87(x= 0.28) 27.69(x= 8.18)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<1.95+1.90=3.85), 3Ø20(<<1.55+1.70=3.25) ----- 3Ø16(1.90>>), 3Ø16(1.70>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(8.75)
ARM.PIEL: 4Ø8(8.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.80), 2Ø16(5.95)
ESTRIBOS: 12x1eØ6+1eØ6c/0.1(1.17), 40x1eØ6+1eØ6c/0.15(5.93), 8x1eØ6+1eØ6c/0.1(0.80)
TRAMO Nº 10 (*P83-P84*) (L= 5.17) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.076
cm. (L/6774)
C.M.SUP: 340.4 316.5 182.8 95.0 95.0 95.0 316.5 486(0.28) 317(5.14)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 316.5 3.8 95.0(1.03) 317(4.13) 317(4.85)
MOMENT.: -191.1 -62.3 29.9 52.9 52.0 28.1 -9.2 -191(0.00) 55.4(3.07) 34.4(4.15)-13.1(5.02)
CORTANT.: ------- 136.9 86.1 47.2 20.3 -40.6 ------- 205.5(x= 0.28) -63.6(x= 4.90)
TORSORES: ------- 5.08 8.01 6.53 4.87 4.18 ------- BORDE APOYO: 21.42(x= 0.28) 11.62(x= 4.90)
AGOT.: 129.55
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ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.90+2.10=4.00), 3Ø16(<<1.70+1.05=2.75) ----- 4Ø12(1.40+0.25P=1.65)
ARM.MONTAJE: 4Ø10(5.60+0.25P=5.85)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(5.60+0.25P=5.85), 2Ø16(5.50)
ESTRIBOS: 31x1eØ6+1eØ6c/0.15(4.63)

PÓRTICO NUM.: 3 --- GRUPO DE PLANTAS: 3
TRAMO Nº 1 (*P1 -P12*) (L= 3.82) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.003
cm. (L/111975)
C.M.SUP: 182.8 95.0 95.0 182.8 316.5 316.5 316.5 183(0.46) 328(3.55)
C.M.INF: 9.5 316.5 316.5 316.5 182.8 95.0 ------- 317(0.75) 317(2.37) 95.0(3.40)
MOMENT.: 5.4 16.2 24.2 21.2 -17.6 -58.4 -142.1 -4.5(0.16) 18.6(0.75) 24.3(1.38) -142(3.83)
CORTANT.: ------- -29.9 -47.7 -63.9 -87.2 -119.9 ------- 20.3(x= 0.28) -155.8(x= 3.55)
TORSORES: ------- 9.63 8.71 8.75 8.17 2.63 ------- BORDE APOYO: 14.39(x= 0.28) 9.38(x= 3.55) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: ----- 3Ø16(1.45>>), 3Ø16(0.80>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(0.25P+4.50=4.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(0.25P+4.25=4.50), 2Ø16(4.15)
ESTRIBOS: 22x1eØ6+1eØ6c/0.15(3.28)
TRAMO Nº 2 (*P12-P23*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.270
cm. (L/2866)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 329.7 426(0.28) 503(7.47)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 317(1.54) 317(6.07) 183(6.36)
MOMENT.: -142.1 -6.3 56.0 70.8 50.4 -31.4 -185.1 -148(0.12) 11.8(1.54) 70.9(3.77) 7.3(6.21) -185(7.75)
CORTANT.: ------- 99.7 53.0 12.7 -39.1 -93.9 ------- 185.1(x= 0.28) -184.4(x= 7.47)
TORSORES: ------- 5.20 5.20 2.89 0.94 3.16 ------- BORDE APOYO: 19.02(x= 0.28) 13.47(x= 7.47)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.45+1.75=3.20), 3Ø16(<<0.80+1.55=2.35) ----- 3Ø16(2.10>>), 2Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.05), 2Ø16(5.10)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 3 (*P23-P34*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.142
cm. (L/5474)
C.M.SUP: 329.7 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 320.2 506(0.28) 471(7.47)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 95.0(1.54) 317(6.04) 183(6.36)
MOMENT.: -185.1 -31.8 40.2 60.3 46.2 -30.0 -179.8 -185(0.00) 60.4(4.00) 7.1(6.21) -180(7.75)
CORTANT.: ------- 101.5 46.0 2.0 -44.6 -98.7 ------- 195.2(x= 0.28) -181.9(x= 7.47)
TORSORES: ------- 5.88 3.34 0.58 3.52 5.82 ------- BORDE APOYO: 9.98(x= 0.28) 8.57(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.10+2.50=4.60), 2Ø16(<<1.55+1.55=3.10) ----- 3Ø16(2.50>>), 2Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.05), 2Ø16(5.00)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 4 (*P34-P52*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.219
cm. (L/3540)
C.M.SUP: 320.2 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 503(0.28) 462(7.47)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 183(1.54) 317(6.15) 183(6.44)
MOMENT.: -179.8 -26.6 52.9 72.4 55.4 -26.0 -173.0 -180(0.04) 7.2(1.54) 72.4(3.89) 11.4(6.21) -173(7.75)
CORTANT.: ------- 100.5 45.9 2.1 -43.7 -97.7 ------- 200.8(x= 0.28) -178.9(x= 7.47)
TORSORES: ------- 5.01 3.27 0.20 3.54 5.10 ------- BORDE APOYO: 16.45(x= 0.28) 9.31(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.50+2.20=4.70), 2Ø16(<<1.55+1.55=3.10) ----- 3Ø16(2.20>>), 3Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.05), 2Ø16(5.15)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 5 (*P52-P64*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.108
cm. (L/7201)
C.M.SUP: 316.5 316.5 182.8 95.0 182.8 316.5 378.7 475(0.28) 577(7.47)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 183(1.55) 317(5.72) 95.0(6.75)
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MOMENT.: -173.0 -29.4 46.8 61.0 39.2 -47.0 -212.6 -173(0.04) 7.3(1.55) 61.2(3.78) -213(7.75)
CORTANT.: ------- 93.5 39.5 -6.4 -51.9 -109.0 ------- 192.0(x= 0.28) -195.6(x= 7.47)
TORSORES: ------- 5.07 3.01 0.69 4.43 6.26 ------- BORDE APOYO: 16.04(x= 0.28) 8.50(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.20+2.70=4.90), 3Ø16(<<1.55+1.55=3.10) ----- 3Ø16(3.25>>), 3Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.05), 2Ø16(5.00)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 6 (*P64-P75*) (L= 8.08) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.679
cm. (L/1189)
C.M.SUP: 378.7 316.5 95.0 ------- ------- 95.0 316.5 578(0.28) 317(8.04)
C.M.INF: ------- 182.8 316.5 379.3 352.1 316.5 ------- 317(1.61) 384(4.41) 317(7.45)
MOMENT.: -212.6 -17.3 88.0 119.5 110.9 57.6 -32.3 -213(0.00) 27.8(1.61) 121(4.41) 72.6(6.46)51.8(7.88)
CORTANT.: ------- 123.9 64.8 19.5 -28.1 -74.4 ------- 252.2(x= 0.28) -130.7(x= 7.80)
TORSORES: ------- 6.32 5.07 2.09 1.39 3.05 ------- BORDE APOYO: 23.75(x= 0.28) 5.29(x= 7.80) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<3.25+1.80=5.05), 3Ø16(<<1.55+1.65=3.20) ----- 4Ø12(2.05+0.25P=2.30)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.50+0.25P=8.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø16(8.40), 2Ø16(6.85)
ESTRIBOS: 6x1eØ6+1eØ6c/0.15(0.80), 45x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.73)

PÓRTICO NUM.: 4 --- GRUPO DE PLANTAS: 3
TRAMO Nº 1 (*P2 -P24*) (L=11.58) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 90 X120 FLECHA= 0.822
cm. (L/1408)
C.M.SUP: 829.1 ------- ------- ------- ------- 394.4 1314.8 829(0.29) 1315(10.8)
C.M.INF: ------- 1314.8 1608.7 1772.6 1489.4 1314.8 ------- 1315(0.28) 1778(5.55) 1315(9.27)
MOMENT.: -43.6 1005.2 1660.3 1829.5 1537.2 773.4 -222.8 -51.8(0.08) 1169(2.30) 1836(5.55) 962(9.27)
-370(11.4)
CORTANT.: ------- 455.5 238.8 -68.5 -291.9 -530.4 ------- 720.5(x= 0.28) -704.8(x=11.30)
TORSORES: ------- 36.97 32.81 30.10 27.19 41.48 ------- BORDE APOYO: 48.65(x= 0.28) 50.92(x=11.30)
AGOT.: 1122.19
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+2.80=3.05), 3Ø16(0.25P+2.60=2.85) ----- 4Ø20(2.80+0.25P=3.05),
4Ø20(2.60+0.25P=2.85)
ARM.MONTAJE: 5Ø16(0.25P+6.35=6.60), 5Ø16(6.35+0.25P=6.60)
ARM.PIEL: 6Ø10(11.90)
ARM.INFERIOR: 5Ø25(12.00), 5Ø25(0.25P+1.70=1.95), 5Ø25(1.70+0.25P=1.95), 4Ø25(11.90)
ESTRIBOS: 37x1eØ12+1eØ12c/0.3(11.03)

PÓRTICO NUM.: 5 --- GRUPO DE PLANTAS: 3
TRAMO Nº 1 (*P3 -P25*) (L=11.58) JACENA DESC. TIPO R SECCION B*H = 90 X120 FLECHA= 0.916
cm. (L/1264)
C.M.SUP: 829.1 ------- ------- ------- ------- 394.4 1314.8 829(0.29) 1315(10.8)
C.M.INF: ------- 1314.8 1745.9 1918.6 1604.2 1314.8 ------- 1315(0.28) 1926(5.54) 1315(9.27)
MOMENT.: -46.3 1090.7 1801.9 1980.1 1655.7 829.9 -243.8 -54.8(0.08) 1269(2.30) 1988(5.54)
1033(9.27) -405(11.4)
CORTANT.: ------- 496.0 256.4 -76.0 -317.4 -575.1 ------- 780.1(x= 0.28) -767.9(x=11.30)
TORSORES: ------- 28.21 29.19 30.85 23.17 37.55 ------- BORDE APOYO: 38.53(x= 0.28) 38.52(x=11.30)
AGOT.: 1122.19
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(0.25P+2.80=3.05), 3Ø16(0.25P+2.60=2.85) ----- 4Ø20(2.80+0.25P=3.05),
4Ø20(2.60+0.25P=2.85)
ARM.MONTAJE: 5Ø16(0.25P+6.35=6.60), 5Ø16(6.35+0.25P=6.60)
ARM.PIEL: 6Ø10(11.90)
ARM.INFERIOR: 4Ø25(12.00), 4Ø25(1.70+0.25P=1.95), 4Ø25(0.25P+1.70=1.95), 3Ø25(11.90),
3Ø25(8.50)
ESTRIBOS: 37x1eØ12+1eØ12c/0.3(11.03)

PÓRTICO NUM.: 6 --- GRUPO DE PLANTAS: 3
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TRAMO Nº 1 (*P11-P22*) (L= 3.82) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= -0.011
cm. (L/-33636)
C.M.SUP: 182.8 182.8 182.8 182.8 316.5 316.5 316.5 183(1.27) 317(3.79)
C.M.INF: 7.2 316.5 316.5 316.5 182.8 95.0 ------- 317(0.75) 317(2.01) 95.0(3.55)
MOMENT.: -4.8 12.9 17.6 13.9 -26.9 -59.8 -112.0 -7.0(0.16) 14.5(0.75) 17.6(1.29) -112(3.83)
CORTANT.: ------- 19.1 -24.0 -39.3 -62.0 -95.2 ------- 30.8(x= 0.28) -123.6(x= 3.55)
TORSORES: ------- 2.73 2.98 4.03 4.55 3.44 ------- BORDE APOYO: 4.33(x= 0.28) 3.33(x= 3.55) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: ----- 3Ø16(1.80>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(0.25P+4.50=4.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(0.25P+4.25=4.50), 2Ø16(4.15)
ESTRIBOS: 22x1eØ6+1eØ6c/0.15(3.28)
TRAMO Nº 2 (*P22-P33*) (L= 7.75) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.348
cm. (L/2226)
C.M.SUP: 316.5 95.0 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 317(1.08) 428(7.47)
C.M.INF: ------- 316.5 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 317(1.54) 317(6.19) 317(6.28)
MOMENT.: -112.0 13.3 66.6 81.1 62.1 -22.1 -171.3 -112(0.00) 26.7(1.54) 81.2(3.81) 19.3(6.21) -171(7.75)
CORTANT.: ------- 76.3 32.2 -8.1 -44.2 -94.5 ------- 149.0(x= 0.28) -174.3(x= 7.47)
TORSORES: ------- 3.06 1.63 0.72 2.65 4.66 ------- BORDE APOYO: 10.69(x= 0.28) 7.85(x= 7.47) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<1.80+1.75=3.55) ----- 3Ø16(2.05>>), 2Ø16(1.55>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.05)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.05), 2Ø16(5.80)
ESTRIBOS: 48x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.20)
TRAMO Nº 3 (*P33-P49*) (L= 7.95) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.243
cm. (L/3265)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 95.0 316.5 316.5 504(0.28) 374(7.68)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 183(1.58) 317(6.34) 317(6.48)
MOMENT.: -171.3 -31.5 48.2 70.0 54.4 -15.4 -125.9 -174(0.08) 3.5(1.58) 70.2(4.11) 15.3(6.36) -129(7.83)
CORTANT.: ------- 94.3 44.0 7.8 -26.1 -66.0 ------- 182.6(x= 0.28) -137.6(x= 7.68)
TORSORES: ------- 4.35 2.88 1.12 0.78 0.96 ------- BORDE APOYO: 11.75(x= 0.28) 12.78(x= 7.68)
AGOT.: 129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø16(<<2.05+2.40=4.45), 2Ø16(<<1.55+1.60=3.15) ----- 3Ø12(1.85>>), 2Ø16(1.60>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.25)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.25), 2Ø16(5.50)
ESTRIBOS: 50x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.40)
TRAMO Nº 4 (*P49-P63*) (L= 7.42) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.129
cm. (L/5770)
C.M.SUP: 316.5 316.5 182.8 182.8 182.8 316.5 316.5 317(1.59) 317(7.39)
C.M.INF: ------- 182.8 316.5 316.5 316.5 182.8 ------- 183(1.48) 317(5.93) 317(5.97)
MOMENT.: -125.9 -22.7 39.8 53.5 42.6 -18.4 -114.9 -126(0.00) 9.2(1.48) 53.6(3.78) 14.3(5.95) -115(7.43)
CORTANT.: ------- 70.5 32.3 2.6 -29.2 -68.1 ------- 125.8(x= 0.28) -126.3(x= 7.15)
TORSORES: ------- 4.20 2.56 0.15 2.03 4.35 ------- BORDE APOYO: 4.13(x= 0.28) 6.70(x= 7.15) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<7.43>>), 2Ø16(<<1.60+1.60=3.20) ----- 2Ø16(1.50>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(7.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(7.75), 2Ø16(5.35)
ESTRIBOS: 46x1eØ6+1eØ6c/0.15(6.88)
TRAMO Nº 5 (*P63-P74*) (L= 7.88) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.177
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cm. (L/4450)
C.M.SUP: 316.5 316.5 95.0 95.0 182.8 316.5 374.9 338(0.28) 549(7.60)
C.M.INF: ------- 182.8 316.5 316.5 316.5 95.0 ------- 317(1.56) 317(5.82) 95.0(6.91)
MOMENT.: -114.9 -13.8 52.0 64.1 39.8 -46.2 -210.5 -117(0.08) 15.5(1.56) 64.6(3.67) -210(7.88)
CORTANT.: ------- 61.8 23.2 -11.4 -48.1 -99.5 ------- 120.7(x= 0.28) -178.2(x= 7.60)
TORSORES: ------- 0.90 0.90 1.17 3.02 5.01 ------- BORDE APOYO: 8.25(x= 0.28) 7.08(x= 7.60) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø12(<<9.28+1.88=11.15), 2Ø16(<<1.50+1.60=3.10) ----- 3Ø20(2.95>>), 2Ø20(1.60>>)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.20)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.20), 2Ø16(5.45)
ESTRIBOS: 49x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.33)
TRAMO Nº 6 (*P74-P84*) (L= 8.08) JACENA PLANA TIPO R SECCION B*H = 65 X 40 FLECHA= 0.445
cm. (L/1817)
C.M.SUP: 374.9 316.5 95.0 95.0 ------- 95.0 316.5 614(0.28) 317(8.04)
C.M.INF: ------- 95.0 316.5 316.5 316.5 316.5 ------- 183(1.61) 317(6.44) 317(7.36)
MOMENT.: -210.5 -38.8 57.6 93.0 89.8 43.6 -34.0 -213(0.08) 1.5(1.61) 96.5(4.60) 56.4(6.46)-55.9(7.88)
CORTANT.: ------- 111.5 57.7 19.3 -20.6 -62.0 ------- 219.3(x= 0.28) -115.6(x= 7.80)
TORSORES: ------- 5.13 3.64 1.37 1.33 1.93 ------- BORDE APOYO: 17.44(x= 0.28) 7.56(x= 7.80) AGOT.:
129.55
ARM.SUPERIOR: 3Ø20(<<2.95+2.35=5.30), 2Ø20(<<1.60+1.65=3.25) ----- 4Ø12(2.05+0.25P=2.30)
ARM.MONTAJE: 4Ø12(8.50+0.25P=8.75)
ARM.INFERIOR: 3Ø12(8.40), 2Ø16(6.95)
ESTRIBOS: 51x1eØ6+1eØ6c/0.15(7.53)

2. LISTADO MEDICIÓN DE VIGAS
Indicaciones
- A.NEG.: Armado negativos
- A.POS.: Armado positivos
- A.MON.: Armado montaje
- A.PIEL: Armado piel
- A.EST.: Armado estribos
LISTADO MEDICIÓN DE VIGAS
MATERIALES:
HORMIGON: HA-30 , Control Estadístico
ACERO: B 500 S , Control Normal
A.NEG. A.POS. A.MON. A.PIEL A.EST. TOTAL
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
RAMPA
PÓRTICO 1
PÓRTICO 2
PÓRTICO 3
TOTAL RAMPA
PLANTA BAJA
PÓRTICO 1
PÓRTICO 2
PÓRTICO 3
PÓRTICO 4
PÓRTICO 5
PÓRTICO 6
PÓRTICO 7
PÓRTICO 8

74.6
75.4
25.6
175.6

105.1
105.2
27.9
238.2

3.5
17.2
3.2
19.4
1.8
7.7
8.0
1.7

3.5
20.2
7.8
24.7
7.9
6.6
6.8
7.9
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89.9
74.7
60.1
77.5
62.9
63.2
21.6
11.8
14.7
189.0 149.4 138.0
3.5
10.7
4.8
10.2
4.2
3.7
3.7
4.2

3.1
17.6
6.8
22.9
4.5
4.5
3.9
4.5

404.4
384.2
101.6
890.2
13.6
65.7
22.6
77.2
18.4
22.5
22.4
18.3

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

Ø12
Kg

Ø16
Kg

Ø20 Ø25 V.HORM
Kg
Kg
.
m3

72.9 63.5 110.3 105.2 52.5
96.8 29.3 101.5 105.2 51.4
26.5
26.0 49.1
196.2 92.8 237.8 259.5 103.9
3.1
10.5
17.6
10.7
6.8
9.5
9.9 13.0 10.2
4.5
7.9
4.5
5.0
3.9
5.2
4.5
7.8

37.4
6.3
24.7
6.0
13.0
13.3
6.0

19.4
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0.240
0.728
0.343
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PÓRTICO 9
PÓRTICO 10
PÓRTICO 11
PÓRTICO 12
PÓRTICO 13
PÓRTICO 14
PÓRTICO 15
PÓRTICO 16
PÓRTICO 17
PÓRTICO 18
PÓRTICO 19
PÓRTICO 20
PÓRTICO 21
TOTAL PLANTA
BAJA
CUBIERTA
PÓRTICO 1
PÓRTICO 2
PÓRTICO 3
PÓRTICO 4
PÓRTICO 5
PÓRTICO 6
TOTAL
CUBIERTA
TOTAL OBRA

3.2
135.1
66.2
2.3

322.7

7.9
177.1
157.7
6.9
7.0
7.0
6.8
7.1
6.5
37.5
6.5
19.4
14.7
547.5

256.3
295.1
175.2
86.1
86.1
160.8
1059.6

348.4
501.7
312.2
489.8
481.1
225.0
2358.2

1557.9

3143.9 1448.3 444.0 1959.4 8553.5 1134.4 477.6 625.9 2154.8 2693.8 496.1 970.9 115.806

8.1
7.7
6.1
18.9
3.2
9.4

4.8
6.8
22.7
6.8
51.9
35.2
97.9 497.2
74.1
50.9
87.5 436.4
8.4
2.2
5.5
25.3
5.5
8.2
6.8
22.0
6.8
3.7
6.0
24.8
6.0
3.4
6.0
23.9
6.0
3.2
3.9
14.2
3.9
5.6
10.2
28.4
36.0
47.7
31.0 171.1 31.0
5.6
4.7
20.0
4.7
22.8
12.6
64.2 12.6
14.7
12.2
41.6 12.2
287.4 136.0 358.9 1652.5 150.3

259.1
179.5
70.6
162.4
104.2
44.0
104.2
44.0
162.5
971.9 158.6

TIPO ACERO

Ø6
Kg

Ø8
Kg

Ø10
Kg

6.3
56.6 139.4 168.1
71.7 182.5
17.6
13.7
13.5
13.1
5.5
11.2
4.6
61.4 78.7
11.2
44.6

0.343
4.879
6.806
0.270
0.226
0.235
0.235
0.226
0.270
1.996
0.270
0.687
0.602
20.129

4.1
7.0
29.4
210.8 265.6 433.1 424.6 168.1

298.7 1162.5 298.7
311.4 1358.3 311.4 70.6
186.6 836.4 186.6
239.2 963.3
239.2 954.6
187.4 735.7 187.4
1462.5 6010.8 984.1 70.6

215.8
RAMPA
B 500 S , Control Normal
PLANTA BAJA B 500 S , Control Normal 165.3 231.9
CUBIERTA
B 500 S , Control Normal 1082.5 77.7
1247.8 525.4
TOTAL OBRA
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9.6
97.9 35.2
87.5 94.7
2.2
1.5
5.3
4.8
4.8
10.2 2.4

Ø12
Kg

502.0
12.3
170.6
44.0 239.2
44.0 239.2
320.6
267.5 1483.9
179.5

Ø16
Kg

361.8
732.0
479.2
132.1
132.1
172.5
2009.7

Ø20
Kg

52.5
58.2 489.8
58.2 481.1
55.2
224.1 970.9

Ø25
Kg

TOTAL
Kg

102.1

261.6

285.5

114.3

979.2

292.2

476.4

467.1

184.9

1817.8

294.3

1632.3 2210.7

246.5

1068.0

6611.9

688.5

2370.3 2963.2

545.7

1068.0

9408.9
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18.063
18.064
11.297
13.095
13.095
11.298
84.912
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SUPERFÍCIES Y VOLÚMENES
Proyecto:

Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

* Las superficies se miden en proyección horizontal.
* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras.
Grupo de Plantas Número 0: Cimentación
Número Plantas Iguales: 1
Superficie Total: 246.64 m2
Superficie Total Forjados: 0.00 m2
Superficie en Planta de Vigas, zunchos y muros: 230.13 m2
Superficie Lateral de Vigas, zunchos y muros: 228.75 m2
Hormigón Total en Vigas: 0.00 m3
Volumen Total Forjados: 0.00 m3
Grupo de Plantas Número 1: RAMPA
Número Plantas Iguales: 1
Superficie Total: 307.45 m2
Superficie Total Forjados: 180.23 m2
Losas Macizas: 180.23 m2
Superficie en Planta de Vigas, zunchos y muros: 110.71 m2
Superficie Lateral de Vigas, zunchos y muros: 33.85 m2
Hormigón Total en Vigas: 10.78 m3
Medición incorrecta del volumen de vigas por no disponer de los datos necesarios. Debe
calcular la obra para poder realizar la medicion correctamente.
Vigas: 10.78 m3
Volumen Total Forjados: 72.48 m3
Losas Macizas: 72.48 m3
Grupo de Plantas Número 2: PLANTA BAJA
Número Plantas Iguales: 1
Superficie Total:3086.40 m2
Superficie Total Forjados:2937.28 m2
Losas Macizas: 17.86 m2
Reticulares:2919.42 m2
Ábacos: 723.27 m2
Aligerado:2196.15 m2
Superficie en Planta de Vigas, zunchos y muros: 124.44 m2
Superficie Lateral de Vigas, zunchos y muros: 140.62 m2
Hormigón Total en Vigas: 20.16 m3
Vigas: 20.16 m3
Volumen Total Forjados: 737.01 m3
Losas Macizas: 6.27 m3
Reticulares: 730.74 m3
Ábacos: 289.31 m3
Aligerado: 441.43 m3
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Grupo de Plantas Número 3: CUBIERTA
Número Plantas Iguales: 1
Superficie Total:3018.69 m2
Superficie Total Forjados:2840.03 m2
Reticulares:2840.03 m2
Abacos: 678.83 m2
Aligerado:2161.20 m2
Superficie en Planta de Vigas, zunchos y muros: 156.10 m2
Superficie Lateral de Vigas, zunchos y muros: 119.86 m2
Hormigón Total en Vigas: 84.99 m3
Vigas: 84.99 m3
Volumen Total Forjados: 705.93 m3
Reticulares: 705.93 m3
Abacos: 271.53 m3
Aligerado: 434.40 m3

RESUMEN TOTAL OBRA
Superficie Total:6659.18 m2
Superficie Total Forjados:5957.54 m2
Losas Macizas: 198.09 m2
Reticulares:5759.45 m2
Abacos:1402.10 m2
Aligerado:4357.35 m2
Superficie en Planta de Vigas, zunchos y muros: 621.38 m2
Superficie Lateral de Vigas, zunchos y muros: 523.08 m2
Hormigón Total en Vigas: 115.93 m3
Volumen Total Forjados:1515.42 m3
Losas Macizas: 78.75 m3
Reticulares:1436.67 m3
Abacos: 560.84 m3
Aligerado: 875.83 m3
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CUANTÍAS DE OBRA
Proyecto:

Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

* Las superficies se miden en proyección horizontal.
* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras.
* La medición de la armadura base de reticulares y ábacos es aproximada.
Cimentación - Superficie total: 246.64 m2
Elemento
Superficie (m2)
Vigas
230.13
Encofrado lateral
228.75
TOTAL
458.88
Índices (por m2)
1.861

RAMPA - Superficie total: 307.45 m2
Elemento
Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados
180.23
72.48
5880
Vigas
110.71
10.78
979
Encofrado lateral
33.85
Muros
240.29
54.07
2969
Pilares (Sup. Encofrado)
0.40
0.04
79
TOTAL
565.48
137.37
9907
Índices (por m2)
1.839
0.447
32.22

PLANTA BAJA - Superficie total: 3086.40 m2
Elemento
Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Losas macizas
17.86
6.27
651
Reticulares
2919.42
730.74
34070
*Arm. base reticulares
13017
*Arm. base ábacos
3722
Vigas
124.44
20.16
1817
Encofrado lateral
140.62
Muros
1121.37
252.31
12671
Pilares (Sup. Encofrado)
369.40
48.18
5527
TOTAL
4693.11
1057.66
71475
Índices (por m2)
1.521
0.343
23.16

Nº de bloques de reticular = 3334 Completos + 308 Parciales
CUBIERTA - Superficie total: 3018.69 m2
Elemento
Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados
2840.03
705.93
39778
*Arm. base reticulares
12662
*Arm. base ábacos
3494
Vigas
156.10
84.99
6610
Encofrado lateral
119.86
Pilares (Sup. Encofrado)
1032.20
136.95
10022
TOTAL
4148.19
927.87
72566
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Indices (por m2)

1.374

0.307

24.04

Nº de bloques de reticular = 3265 Completos + 324 Parciales
TOTAL OBRA - Superficie total: 6659.18 m2
Elemento
Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Losas macizas
198.09
78.75
6531
Reticulares
5759.45
1436.67
73848
*Arm. base reticulares
25679
*Arm. base ábacos
7216
Vigas
621.38
115.93
9406
Encofrado lateral
523.08
Muros
1361.66
306.38
15640
Pilares (Sup. Encofrado)
1402.00
185.17
15628
TOTAL
9865.66
2122.90
153948
Indices (por m2)
1.482
0.319
23.12

Nº de bloques de reticular = 6599 Completos + 632 Parciales
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1. INTRODUCCIÓ
En el present annex es realitza un anàlisi de les xarxes de serveis necessàries al
present projecte de construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles.
El dimensionament de les xarxes de serveis són motiu d’un projecte a part, en detall i
ajustat de forma completa a les normatives vigents. No obstant, per tal d’obtenir un
projecte el més complet possible, en aquest annex es realitza un predimensionament
d’aquestes instal·lacions que es completa posteriorment amb els plànols corresponent.
L’annex s’articula en sis apartat segons les següents instal·lacions:
-

Instal·lació de baixa tensió

-

Ventilació

-

Protecció contra incendis

-

Telefonia i sistema de seguretat

-

Xarxa de fontaneria

-

Xarxa de sanejament

D’altra banda, aquesta classificació es podria ampliar considerant altres serveis com la
climatització, la instal·lació dels aparells elevadors, la instal·lació d’energies
renovables, entre d’altres.
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2. INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

2.1. Objectiu
L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de baixa
tensió, del condicionament de l’edifici que es destinarà al Mercat Municipal. Aquest
apartat estableix les condicions d’execució de la instal·lació, la fi del qual és
subministrar energia elèctrica en baixa tensió a totes les instal·lacions.

2.2. Subministrament d’energia elèctrica
Donada la importància de la instal·lació, el criteri fonamental a tenir en compte és la
seguretat del servei i fiabilitat, per això el subministrament general s’efectuarà per la
companyia subministradora i es disposarà a més a més d’una segona escomesa per
circuits d’emergència.
La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord
amb les dades indicades a la taula següent. Segons les característiques del local,
estimem que es poden donar les següents simultaneïtats i per tant resumim el següent
quadre de potències a instal·lar:
Taula 1. Potències de subministrament elèctric

Zona

Potència màxima

Potència a instal·lar

Potència a contractar

admissible (kW)

(kW)

(kW)

Mercat

225

298

218

Mercat sub.
complementari

56

62

55

Aparcaments

29

38

28

Aparcament sub.
complementari

16

15

14

Parades

14

14

14 (a escollir pel paradista)

La xarxa de subministrament disposarà de les Capses Generals de Protecció (400A),
des de les qual partiran les Línies Generals d’Alimentació (LGA), fins les
centralitzacions de comptadors. Des d’aquests equips de protecció i mesura partiran
les derivacions individuals fins els diferents quadres generals de distribució (QGD),
repartits per l’edifici. Des del QGD, ubicat a la zona tècnica de l’aparcament, tota la
instal·lació es subdividirà mitjançant subquadres per les diferents zones i serveis que
tindrà l’edifici.
Es disposarà un quadre general d’interruptors generals per les parades. Aquest quadre
permetrà tenir flexibilitat a l’hora de composar les diferents línies que alimentaran les
parades. Quedarà pendent d’execució per part de cada paradista del seu propi
subquadre.
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El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 en
recorreguts per la safata i mitjançant cable de Cu de tensió V-750 sota tub per a
l’alimentació de lluminàries, mecanismes, etc.
Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates metàl·liques de secció
adequada pel cablejat a distribuir i amb espai de reserva per a possibles ampliacions o
modificacions de la instal·lació, i la distribució de línies a punts concrets de la
instal·lació es realitzarà sota tub.
Tota la distribució i dimensions de les safates estarà d’acord amb l’especificat als
plànols i al plec de condicions. Les safates que hagin de portar diferents tipus de
cablejat, aquests es separaran mitjançant separador i s’entubarà el cablejat de menor
tensió.
Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins
l’alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.).
S’instal·larà tub PVC corrugat del tipus REFLEX, en les instal·lacions a realitzar pel fals
sostre i fals terra. A les instal·lacions vistes, s’utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en
interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho requereixin.
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació.

2.3. Instal·lació de l’enllumenat
Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran:
-

Intensitat lluminosa uniforme.

-

Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible.

-

Utilització de llum natural, sempre que sigui possible.

L’encesa es realitzarà o bé mitjançant control general de l’edifici, o bé botoneres amb
polsadors, detectors de presència o bé polsadors temporitzats. L’alimentació s’ha
distribuït per zones, equivalent a les enceses, tal i com s’indica als plànols.
L’alimentació si és trifàsica es farà amb derivació en una caixa a monofàsica per cada
canal ramal dels sectors.
La distribució de les lluminàries, està assenyalada en als plànols corresponents.
Il·luminació sales tècniques:
Per les sales tècniques s’han previst lluminàries tipus fluorescents estancs de 1x35W.
El model a utilitzar és descriu com PHILIPS PACIFIC TCW 216 TL-5 1x35W.
Il·luminació mercat:
Al mercat la il·luminació es realitzarà de diferents formes. S’instal·larà una il·luminació
al voltant de les parades mitjançant lluminàries fluorescents, que il·luminaran els
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passadissos conjuntament amb unes lluminàries suspeses (up/down). Els models a
disposar són els següents:
-

Regleta PHILIPS MAXOS TL-5

-

Lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W

Il·luminació oficines, passadissos i lavabos
Per les oficines, passadissos i lavabos s’han previst lluminàries downlights i
dicroiques. Els models a disposar són els següents:
-

Lluminària PHILIPS FUGATO COMPACT FBS 261 2xPL-C/4P 26W/840 HF-P
Lluminària PHILIPS ZADORA QBS570 1xHAL-50/50W

Il·luminació d’emergència
L’enllumenat d’emergència es realitza mitjançant blocs autònoms d’emergència.
Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux al nivell del sòl als
recorreguts d’evacuació i 5 lux als punts en què estan situats equips de protecció
contra incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat,
subministrant aquests nivells d’il·luminació coma a mínim durant 1 hora.
El model a disposar és: bloc autònom d’emergència DAISALUX NOVA N6.

2.4. Instal·lació de força
La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una.
Tots els mecanismes de preses de corrent seran del tipus Schuko, els cables estaran
dotats amb borns en el seu connexionat a caixa; no sent admissible l’entrada en
cables nus.
S’instal·laran interruptors, polsadors en totes les sales i dependències.

2.5. Càlculs elèctrics
Es deixen indicades les expressions pel càlcul de les seccions dels conductors,
intensitat i caiguda de tensió.
Corrent Trifàsica:

√3
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Corrent Monofàsica:

2 100

A on:
= Intensitat de la corrent (A)
= Potència (W)
= Longitud de la línia (m)
= Tensió de subministrament (V)
= Secció del cable de fase (mm²)
= Conductivitat, 56 per Cu.
= Factor de potència
La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per a altres
usos.
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3. SISTEMA DE VENTILACIÓ

3.1. Objectiu
L’objecte del present apartat és el disseny de la instal·lació de ventilació pel Mercat
Municipal de Sant Fost de Campsentelles d’acord amb el correcte funcionament i
compliment de la reglamentació vigent.

3.2. Descripció general del sistema de ventilació
Pel disseny dels cabals de ventilació es començarà pel descrit en el RITE (Reglamento
de Instalaciones Técnicas de Edificios). S’aplicaran els criteris següents:
Taula 2. Cabals de ventilació segons el RITE

Sales

Aportació

Extracció

Mercat

36 m3/h persona

29 m3/h persona

Serveis

---

54 m3/h inodor

Magatzems parades

2,52 m3/h·m2

2,52 m3/h·m2

Aparcament i moll

432 m3/h·plaça

432 m3/h·plaça

S’han de destacar dos sistemes de ventilació ben diferenciats :
Aparcament i zona de càrrega i descàrrega
El tipus de ventilació de què han de disposar els aparcaments serà mecànica.
Les obertures de ventilació de l’aparcament es situaran de la següent manera:
-

Existirà una obertura d’extracció i una altre d’admissió per cada 100 m2 de
superfície útil. Com l’aparcament consta de 2866 m2, s’han de disposar 29
obertures d’extracció i 29 d’admissió, com a mínim.

-

La separació entre obertures d’extracció més serà menor que 10 m.

-

Es disposarà de les xarxes de conductes d’extracció, amb el corresponent
aspirador mecànic, segons el nombre de places d’aparcament P, segons s’indica a
la següent taula:
Taula 3. Nombre de conductes d’extracció a disposar segons el nombre de places d’aparcament

P<15

1

15<P<80

2

P>80

2+ part sencera de P740

Sent el nombre de places d’aparcament 95 vehicles, existirà un nombre de 3 xarxes.
Segons indica el SI-CTE s’acompliran els requisits següents:

Pàgina 10 de 23

Annex 11. Instal·lacions

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

-

El sistema d’extracció s’activarà en cas d’incendi, automàticament, mitjançant el
sistema de detecció.

-

Els extractors disposaran d’una classificació F400- 90.

-

Els conductes disposaran d’una classificació E600-90.

Mercat, autoservei i magatzems
Es realitzarà una aportació i una extracció en els passadissos comuns al mercat,
l’autoservei i als magatzems, i aquests estaran dotats amb una reixa intumescent per
fer la ventilació.

3.3. Característiques dels extractors/ventiladors
Els extractors a disposar segons la zona seran els que es mostren a la taula següent:
Taula 4. Característiques dels extractors i ventiladors
Característiques generals
Descrip./Zona

Marca/Model

Característiques tècniques
Cabal

P.Elect.

Rev.

Pot.Sono

LLgxAmpXAl

Pes

3

Kw

rpm

dB

mm

kg

1,1

1420

71

825x825x550

66

400ºC 2h

1450

70

825x825x550

57,5

Aïllament
acústic
interior

30

5

800x800x800

86,5

400º 2h

50

5

825x825x550

48,88

Aïllament
acústic
interior

M /h
Extractor helicoïdal/
Aparcament

Ventilador
helicoïdal/
Aparcament
Extractor/
Magatzems

Ventilador/
Magatzems

SODECA

13680

CTT-63-4T1.5
SODECA

10260

CC-56-6T0,33
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0,75
400V

2170

CTT-50-6T0,75
SODECA

Caract.

400V

CC-63-4T-1
SODECA

Característiques dimensionals

0,55
400V

2170

0,25
400V
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4. SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

4.1. Objectiu
L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació dels
sistemes de detecció d’incendis necessària pel condicionament de l’edifici del Mercat
de Sant Fost de Campsentelles, així com les parts que composen la instal·lació
d’extinció d’incendis.

4.2. Instal·lació de detecció d’incendis
Per la realització de la instal·lació de detecció s’ha disposat una central d’incendis
analògica amb sensors tèrmics, sensors analògics de fums, sensors per infrarojos i
polsadors direccionables.
S’alimentarà elèctricament la central de detecció d’incendis, s’ha de garantir una
autonomia de 72 hores en estat de vigilància i de 30 minuts en estat d’alarma.
La instal·lació de detecció d’incendis està formada per:
-

Central d’incendis analògica

-

Detectors de fums tipus fotoelèctric

-

Detectors de fums tèrmic convencional

-

Detectors emissor/receptor òptic de fums per infrarojos i miralls reflectors

-

Polsadors direccionables

-

Sirenes direccionables

4.2.1. Central d’incendis
S’ha col·locat una central de detecció d’incendis, a la sala tècnica de l’aparcament.
Aquest serà l’element del sistema a on es transmetran totes les incidències del
sistema i elements de camp i prendrà les decisions d’activació dels dispositius. La
central serà analògica-direccionable amb el seu propi microprocessador, memòria i
bateries i serà capaç de tenir funcionament autònom.
La central, superposarà cada detector de forma individual de manera que les alarmes,
prealarmes i fallades siguin anunciades de manera individual per cada element. Estarà
guardada al seu armari, aquest tancat amb clau i els indicadors visuals de l’estat del
plafó es podran visualitzar des de l’exterior d’aquest. Subministrarà alimentació a tots
els detectors i mòduls connectats a ella.
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4.2.2. Detectors tèrmics convencionals
Els detectors tèrmics NOTIFIER FD-851 HTE s’activen quan la temperatura ambient
excedeix d’un determinat valor prefixat. Es detecta en flames i calor.
Es disposaran aquests detectors a l’aparcament.
4.2.3. Detectors de fums òptics fotoelèctrics
Els detectors de fums òptics (fotoelèctrics) NOTIFIER SDX 751EM són adequats per
focs de desenvolupament lent amb poques flames i molt de fum. Es detecten en fums
visibles.
Es col·locaran en les oficines, passadissos, lavabos, sales de control, entrada,
vestíbuls dels accessos, etc.
4.2.4. Barreres de detecció de fum per infrarojos
Les barreres de detecció de fum (fotoelèctrics) NOTIFIER 6500R funcionen per reflexió
de feix de llum infraroig. Formada per emissor i receptor muntats a la mateixa unitat i
un element reflector.
Es col·locaran a la zona del mercat i autoservei.
4.2.5. Polsadors direccionables
Els polsadors M700 KAC permeten l’actuació manual i voluntària transmetent un
senyal a la central de control i senyalització de tal manera que sigui fàcilment
identificable el lloc en què s’ ha activat el polsador.
Els polsadors d’alarma es situaran de manera que, la distància màxima a recórrer des
de qualsevol punt fins aconseguir un polsador, no superi els 25 m, segons indica el
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Al costat del polsador
s’instal·la la corresponent sirena d’alarma.
S’instal·laran preferentment propers a les vies d’evacuació de l’edifici.
4.2.6. Bus
El circuit es connectarà mitjançant un llaç que unirà tots els punts de control i alarma,
en un únic circuit, serà amb cable trenat i apantallat de 2x1,5 mm² de longitud inferior a
1600 metres i de 2x2,5 mm² de longitud compreses entre 1600 i 3000 metres,
aproximadament, es definirà exactament segons característiques del fabricant.

Annex 11. Instal·lacions
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4.3. Instal·lació d’extinció d’incendis
4.3.1. Normativa
Real Decret 314/2006, de 17 de marzo, pel que s’aprova el “Código Técnico de la
Edificación”.B.O.E.: 28-MAR-2006. DB SI Seguridad en caso de Incendio.
Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis.
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries,
de ITC-BT-01 a ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 1209-02.
4.3.2. Abastament d’aigua
Es prendran les mesures pràctiques per assegurar la continuïtat i fiabilitat dels
abastaments.
Totes les vàlvules de seccionament que hagin d’estar normalment obertes pel correcte
funcionament de la instal·lació, portaran un dispositiu que permeti verificar visualment
que estan obertes pel correcte funcionament de la instal·lació.
Per aquest cas, ens trobem davant d’una classe d’abastament del tipus Senzill, doncs
només alimenta la instal·lació de BIE’s (boques d’incendi equipades). Degut a que les
BIEs estan totes a nivell de carrer i soterranis no s’instal·laran grups de pressió.
4.3.3. Escomesa
L’escomesa d’aigua per a la instal·lació contra incendis serà independent de la de
fontaneria de l’edifici. La xarxa exterior fins al comptador serà amb canonada de
polietilè 90 mm PN-16, i a partir del comptador es realitzarà la distribució amb
canonada d’acer fins a les BIEs.
4.3.4. Xarxa interior de BIEs
Les BIEs aniran dins d’un armari de superfície o encastades segons el que s’indica en
els plànols. Estan equipades de vàlvula de tall, mànega certificada de 20 m, i estanca
a una pressió de 20 bars, d’acord amb la norma UNE 23.091-3A.
Les boquilles tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la norma UNEEN 671-1:2001, i que permetin aconseguir els cabals adequats.
Els ràcords per connectar-se s’han d’ajustar a les normes UNE 23.400-1 i 23.400-5. La
vàlvula manual serà segons norma UNE 19.802 del tipus globus, d’extrems roscats
DN1” i PN-20.
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Les BIEs es situaran a una altura, de manera que la boca i vàlvula no superin el 1,5 m
en relació al terra.
La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer negre UNE-EN
10.255 amb unions amb soldadura i pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat.
La distribució de la canonada ve assenyalada als plànols d’extinció.
Els suports de les canonades sempre seran independents de la resta d’instal·lacions.
Es distribuiran tenint en compte els següents criteris:
-

Es situaran preferentment a prop de les portes i sortides, i a una distància màxima
de 5 m, s’instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per la utilització
de les portes.

-

La distància entre les BIEs serà conforme amb el que estableix el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 m.

-

Entre elles no es podrà recórrer més de 25 m per aconseguir-les, cobrint tota la
superfície de l’edifici.

-

Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada,
quedin cobertes per 2 BIEs.

-

Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure
d’obstacles, per permetre el seu accés i maniobra de manipulació.

-

En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les
canonades per causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per
evitar efectes perjudicials.

-

El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova
d’estanqueïtat i resistència mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a
la màxima de servei i com a mínim a 10 kg/cm².

Es senyalitzaran les ubicacions de les BIEs de tal manera que s’aconsegueixi la seva
immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en el seguiment, amb la finalitat de
poder ser localitzades sense dificultat. Estaran d’acord amb les especificacions
establertes a la norma UNE 23.033-1:1981.
4.3.5. Ruixadors
En aquest projecte no s’instal·laran ruixadors donat que l’Ordenança reguladora de les
condicions de protecció contra incendis fixa que aquests només es disposaran a partir
del segon soterrani, al cas dels aparcaments.

4.4. Extintors
Es col·locaran extintors de pols seca ABC (polivalent). Es col·locaran en raó que des
de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m per arribar-hi. Seran
de 6 kg y eficàcia 21A-113 B.
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Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents
cartells de senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol
d’evacuació, segons marca la Norma UNE 23.033.
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5. TELEFONIA I SISTEMA DE SEGURETAT

5.1. Telefonia
A l’edifici s’ha previst l’arribada de varies línies de telefonia bàsica amb cable
multiparell de 25.
Aquestes línies arribaran a una de les sales de serveis tècnics, on s’ha previst un Punt
d’Accés a l’Usuari (PAU), i d’aquí es repartiran pels diferents usos. Des del PAU dels
serveis generals de l’edifici, s’alimentarà la centraleta que donarà servei i alimentació
als diferents punts del mercat. Per cada punt s’ha previst una caixa, que permetrà
connectar la connexió telefònica.
En el present projecte, la distribució es realitzarà amb una safata de 150 x 60 mm,
compartida amb altres serveis.

5.2. Sistema de seguretat
Es disposaran càmeres de vigilància segons la posició mostrada als plànols
corresponents, principalment als espais d’aparcament i accés de vehicles, mercat de
parades i autoservei.
En total, es disposaran 43 càmeres. El registre, control i transmissió d’aquestes
càmeres es farà des del centre de control ubicat a l’aparcament, mitjançant un
equipament digital que enviarà les dades a un ordinador capaç d’emmagatzemar les
imatges per un temps mínim de 84 hores.
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6. XARXA DE FONTANERIA

6.1. Objectiu
L’objectiu del present apartat, és el disseny de la instal·lació d’aigua potable per a
l’alimentació del Mercat Municipal de Sant Fost.
L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis
d’Indústria, el qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació, així com
del compliment dels reglaments, normes i instruccions que siguin d’aplicació.

6.2. Descripció general de la instal·lació
La instal·lació de fontaneria, estudiada en aquest apartat, es refereix a l’alimentació
dels lavabos, parades, magatzems i als diferents punts d’alimentació distribuïts pel
mercat. El subministrament general, s’efectuarà per la companyia subministradora.
La instal·lació es connectarà a la xarxa municipal existent, que garanteix una pressió
de subministrament mínim. Si existís la possibilitat de pressions d’entrada superiors a
9kg/cm² s’instal·laria una vàlvula reguladora de pressió.

6.3. Escomesa
Es realitzarà una escomesa per a l’aigua potable i una altra per a la xarxa d’incendis,
com s’ha comentat anteriorment.
A l’edifici, el subministrament d’aigua potable, des de la xarxa general, es repartirà
mitjançant una escomesa que entrarà a l’edifici.

6.4. Xarxa d’aigua freda
D’acord amb les especificacions dels plànols, un cop entrada la canonada a l’edifici,
alimentarà tots els punts, tant els punts d’aigua indicats als plànols com els punts de
previsió d’aigua.
Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè. Preferentment de la marca
FUSIOTHERM. Es podrà variar a canonada de coure, complint amb l’equivalència de
diàmetre de canonada.
La canonada principal passarà al ostat de les altres instal·lacions del Rack però anirà
subjecta directament de les corretges, doncs en cas contrari hauríem de col·locar un
major nombre de suports al Rack. La distribució interior es realitzarà passant els tubs
grapats al sostre o encastats per la paret o per l’interior del falsos sostres, quan això
sigui possible.
Es col·locaran vàlvules de tall general.
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6.5. Xarxa d’aigua calenta
Es subministrarà aigua calenta als punts d’aigua calenta fixats als plànols
corresponents, tots situats als lavabos.
Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè, preferentment de la marca
FUSIOTHERM. Es podrà variar a canonada de coure, complint amb l’equivalència de
diàmetre de canonada.
S’instal·laran termos elèctrics per tal de realitzar la producció d’aigua calenta.

6.6. Elements instal·lats
Sanitaris
Els sanitaris seran de la marca ROCA, model VICTORIA.
Aixetes
S’han instal·lat aixetes de la marca ROCA model MONODIN.
Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa.

6.7. Consideracions de la instal·lació
Els suports de les canonades de subministrament d’aigua calenta es farà d’acord a la
norma UNE 100.152:2004.
Per a la posada en marxa del sistema es tindrà en consideració realitzar la prova
d’estanquitat segons la norma UNE 14.336:2005.
Les canonades aniran per sota de qualsevol canalització o element que contingui
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions,
guardant una distància en paral·lel de, com a mínim, 30 cm.

6.8. Càlculs de la instal·lació
Es consideren els següents cabals unitaris instal·lats dels diferents nuclis del sistema
de fontaneria:
Taula 5. Cabals unitaris instal·lats per nuclis
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Lavabo

0,10 l/s

WC

0,10 l/s

Alimentació parades i magatzems

0,15 l/s

Alimentació supermercat

0,15 l/s
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Càlcul de canonades
El càlcul de les canonades es realitza amb la fórmula de Flamand:
,

,

A on:
= pèrdua de càrrega lineal
= velocitat
= longitud del tram
= diàmetre nominal
= valor de Flamand
Amb un coeficient de simultaneïtat K’:
19
10
Amb

1

= número de nuclis per tram.

Els paràmetres de disseny són els següents:
Canonada:
Pressió inicial:
V min:
V màx:
Pèrdues accessoris:
P min:
P màx:

PP Polimèrica
50 m.c.a.
0,8 m/s
1,5 m/s
25 %
15 m.c.a.
45 m.c.a.

A continuació es mostra el càlcul del punt amb major acumulació de cabals:
Taula 6. Exemple de càlcul de canonada de subministrament

Cabal acumulat
Coef. simultaneïtat

0,55

Cabal instantani

2,56 l/s

Selecció canonada

PP-63

Diàmetre interior
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7. XARXA DE SANEJAMENT

7.1. Objectiu
La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar al Mercat de Sant Fost de
Campsentelles d’unes correctes condicions d’evacuació de les aigües residuals i
pluvials. En la present memòria descriptiva es definiran els sistemes i criteris adoptats
per portar-la a terme.

7.2. Descripció general de la instal·lació
Donades les característiques constructives de l’edifici i l’ús al que es destinarà, s’ha
dissenyat una instal·lació de sanejament acord amb el funcionament de l’edifici. S’ha
previst una xarxa separadora entre fecals i pluvials.
Les evacuacions dels nuclis dels lavabos s’han previst mitjançant canonada de PVC
homologada sèrie B, que discorreran pel fals terra i es connectaran als muntants
verticals previstos.
A la planta coberta es preveu la realització dels pendents necessaris per conduir les
aigües pluvials fins al baixant. S’ha previst la col·locació de canonada de PVC sèrie U
per les zones externes a l’edificació fins la connexió al col·lector general de
sanejament.
A la zona d’entrada a l’aparcament s’han previst una sèrie de reixes lineals al terra per
evitar l’entrada d’aigua al mateix.

7.3. Càlcul del cabal d’evacuació d’aigües fecals
En primer lloc es tenen en compte les unitats de descàrrega que es corresponen a
cada nucli:
Taula 7. Unitats de descàrrega per nucli

Nucli

Unitats de descàrrega (UD)

Rentamans

2

Inodor

5

Aigüera parades

2

Clavegueró

3

D’altra banda, a continuació s’exposa el nombre d’aquests nuclis a tota l’edificació:

Annex 11. Instal·lacions
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Taula 8. Nombre de nuclis i total UD

Nucli

Nombre de nuclis

Rentamans

7

Inodor

9

Aigüera parades

45

Clavegueró

12

Total UD

185

Donat que no es preveu el funcionament simultani de tots el nuclis, es determina
l’anomenat coeficient de simultaneïtat com:
1
√

1

0.035

Amb el nombre d’aparells per cada tram i
un centre comercial, aquest té valor de 4.

0.035 log
el coeficient segons el tipus d’edifici. Per

D’altra banda, el cabal es determina com:
√

0,55 √185

7,48 /

Per calcular la canonada es farà servir la fórmula de Strickler:
/

/

À
í
A on:
= velocitat (m/s)
= coeficient de fricció
radi hidràulic (m)
pendent de la canonada (m/m)
n làmina màxim del Baixant: 30%
n làmina màxim del Col·lector: 50%
A mode d’exemple, es determina la canonada necessària pel tram amb major nombre
d’aparells.
Taula 9. Exemple de càlcul de canonada d’evacuació d’aigües fecals
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Total U.D.

185

Coef. de simultaneïtat

0,55

Cabal segons U.D.

7,48 l/s

Tipus de canonada

PVC UNE 1329
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Pendent J (%)

2

Diàmetre mínim CTE

90

Material canonada

PVC

Diàmetre escollit

90 mm

Diàmetre interior

84 mm

% làmina d’aigua

12

7.4. Càlcul del cabal d’evacuació d’aigües pluvials
El cabal d’aigües pluvials es determina amb la següent extensió:
3600
A on:
= cabal a evacuar
= intensitat pluviomètrica durant 10 min i 10 anys de retorn
coeficient de filtració
Els paràmetres de disseny són els següents:
Superfície de coberta:
Canonades d’evacuació d’aigües pluvials:
Intensitat pluviomètrica:
Factor de correcció:
Coeficient de filtració:
n làmina màxim del baixant:
n làmina màxim del col·lector:

3.018,69 m2
30
110 mmh
1,10
1
30%
50%

La taula següent mostra les dades i resultats per a les baixants de recollida de les
aigües pluvials.
Taula 10. Càlcul de canonada d’evacuació d’aigües pluvials
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Superfície de coberta

100,62 m2

Superfície de càlcul

110,68 m2

Cabal calculat

3,38 l/s

Baixant/col·lector

Col·lector 1%

Diàmetre mínim CTE

90

Material

PVC

Diàmetre escollit

125

Diàmetre interior

118,6

% làmina d’aigua

38,2
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1. INTRODUCCIÓ
La vegetació és un element amb grans possibilitats estètiques, que contribueix d’una
manera molt important a la millora de l’entorn i pot crear un ambient agradable, que
sigui atractiu als usuaris del mercat.
A l’hora de seleccionar la tipologia d’arbres que es plantarà, s’ha tingut en compte el
seu manteniment, l’ambient en el que es troben i la vegetació actual dels carrers del
voltant i de la zona en general. Els arbres i la seva situació s’especifiquen al plànol
corresponent.
El mobiliari urbà és un altre element clau dintre de l’estètica de l’obra acabada. Tot i
això, per a seleccionar els elements del mobiliari urbà, no només cal mirar la seva
estètica sinó que cal tenir present la seva funcionalitat de cara a l’usuari i també de
cara al seu manteniment, per tal de disminuir-ne els costos.

2. VEGETACIÓ

2.1. Arbres de nova plantació
Degut a que el mercat es troba en una zona urbana, la única vegetació prevista seran
els arbres que separen la vorera de la calçada. En total es necessiten 18 arbres.
Els arbres de nova plantació seran lledoners (Celtis australis). Es tracta d'arbres
caducifolis, però es considera que l'estètica de l'arbre nu en les èpoques de la caiguda
de fulles, és adequada. No es permetran altures de més de 10-12m, ni copes de més
de 6-8m. Aquest arbre tolera tot tipus de sòls, i resisteix bé períodes de sequera.
Resisteix bé la calor, però no tant el fred, sent adequat per al clima de Sant Fost de
Campsentelles. No presenta problemes amb plagues o malalties.

Figura 1. Lledoner (Celtis australis)
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A més, es preveu trasplantar els arbres més ben conservats de l’actual solar. Els que
no presentin característiques estètiques particulars perquè el seu trasplantament
resulti interessant de cara a mantenir la riquesa visual, es portaran a un abocador. El
seu trasplantament i manteniment durant les obres suposaria major cost que la compra
de nous exemplars amb les mateixes característiques.
Per al trasplantament dels arbres triats s'han de seguir les especificacions:
1. En funció de l'espècie, mesuri i estat de les condicions del terreny, és
convenient utilitzar un sistema manual o mecànic. El sistema manual consisteix
en un mètode convencional de confecció del bulb de terra i l'extracció amb
grua. El sistema mecànic comporta la utilització de màquina trasplantadora.
2. Es preveu una modalitat de trasplantament provisional a una zona
d'estacionament temporal i retorn a la urbanització un cop finalitzada l'obra.

2.2. Treballs previs al transplantament


Neteja i preparació de l'accés:



Retirada de la runa



Tala dels arbres a eliminar que obstaculitzin el pas



Eliminar troncs secs dels exemplars a trasplantar



Cal preparar l'arbre dos dies abans del trasplantament



Preparació dels buits en els punts destinats a rebre els arbres, amb mesures
50cm superiors que el bulb d'arrencada de l'arbre. En el cas d'utilitzar
trasplantadora, els buits s'ompliran de sorra de riu neta.



És imprescindible garantir la ventilació i el drenatge del terreny de recepció de
l'arbre trasplantat. Si cal, s'instal·larà un sistema de desguàs de les aigües.

2.3. Trasplantament
a) Dimensionat del bulb d'arrencada
- El diàmetre del bulb d'arrencada de recepció serà entre 2 i 3 vegades la
circumferència del tronc, mesurat a 1 m d'alçada, i entre 1 i 2 vegades aquesta
mesura en profunditat.
- Quan s'hagin determinat les dimensions del bulb d'arrencada s'estimarà el
pes a transportar.
b) Confecció del bulb d'arrencada
- Excavació en rasa perimètrica de 1,8 a 2,5 m de profunditat. Si la rasa es
realitza amb mitjans mecànics es deixaran uns centímetres de marge per
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acabar de perfilar el bulb de terra manualment. S'eliminaran amb talls nets les
arrels que sobresurtin del bulb.
- Es deixarà un punt d'unió d'una banda del bulb que permeti l'estabilitat de
l'arbre.
- S’instal·laran puntals de subjecció per treure la terra i acabar de formar el bulb
per tots els costats.
- Es col·locarà tela de sac al voltant del bulb d'arrencada.
- Es col·locarà una malla metàl·lica i es tensarà.
c) Extracció
- S'utilitzarà una grua que aixecarà l'arbre.
- Es col·locarà una o dues cintes de subjecció al arbre.
- L'extracció suposa un punt clau de l'operació de trasplantament, sent
necessari realitzar adequadament per a l'èxit de l'operació.
d) Transport
- En el procés de càrrega de l'arbre en el camió que el transportarà, s'utilitzarà
un material de protecció perquè la vibració no malmet l'exemplar.
- Es col·locarà l'arbre en posició semihorizontal amb la copa adreçada a la part
posterior del vehicle i procurant que no sobresurti.
- Haurà immobilitzar l'arbre a la caixa del camió per evitar desplaçaments
durant el transport que puguin danyar-lo.
e) Màquina trasplantadora
- En el cas d'utilització de trasplantadora, el procés de trasplantament es
redueix a les operacions pròpies de la màquina.
- Per al transport calç preveure i comprovar el gàlib.

2.4. Plantació
a) El nivell de plantació vindrà determinat pel bulb d'arrencada de l'arbre. Una
vegada situat l'arbre en el buit de recepció es mantindrà subjecte mitjançant
una grua (o amb la trasplantadora) i en posició vertical, mentre s'omple l'espai
lliure restant de manera manual amb sòl adequat.
b) Es millorarà la rasa perimètrica d'arrelament incorporant "compost" vegetal a
terra.
c) Una vegada plantat l'arbre es realitzarà el primer reg per inundació.

Annex 12. Vegetació i mobiliari urbà
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2.5. Manteniment
a) Finalitzada les operacions de plantació i durant un període mínim de 2 anys, es
faran les oportunes accions de manteniment.
b) Es realitzarà el control i seguiment de l'estat fisiològic i fitosanitari de l'arbre
trasplantat.
c) Es realitzaran els regs adequats per a cada tipus d'arbre.

3. MOBILIARI URBÀ
Un mobiliari urbà agradable, funcional i adequat cridarà l’atenció dels possibles usuaris
i els farà sentir a gust i còmodes, cosa que afavorirà l’afluència de gent al l’entorn del
nou mercat. Cal tenir, doncs, cura dels detalls decoratius ja que són els que
directament impacten sobre els usuaris. Als voltants del recinte del mercat es
col·locaran bancs, papereres i una font.

3.1. Bancs
El model de banc escollit és el banc NeoRomàntic Sostenible de Santa & Cole. Està
compost per una estructura amb braç d'injecció de polipropilè reciclat amb un 30% de
fibra de vidre llarga que li aporta una gran resistència, i per uns llistons d'extrusió de
PVC barrejat en un 50% amb fibres vegetals reciclades. Presenta una gran resistència
a la pluja i al sol, no necessita manteniment i a més permet pintar tot l'element en
massa i personalitzar-lo en funció de l'emplaçament. És, a més, un banc molt còmode
amb un perfil molt ergonòmic.

Figura 2. Banc model NeoRomàntic Sostenible de Santa & Cole
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3.2. Papereres
S’escull el model Maya de Santa & Cole. El seu disseny està pensat per facilitar el
dipòsit i la recollida de residus, contribuint a l'embelliment de l'entorn, amb una
presència esvelta que posa de manifest la seva funció sense ofendre la mirada.
El disc superior abatible, realitzat en acer inoxidable acabat sorrejat, compleix la funció
de tapa, protegint l'interior i amagant a la vista, alhora que permet un còmode
buidatge. El recipient de dipòsit consisteix en una cubeta negra de polipropilè termoconformat, amb una àmplia capacitat de fins a 50 litres i 20 kg de pes, que es pot
extreure per facilitar la seva neteja. Finalment, el cos en malla d'acer inoxidable
electro-polit, s'erigeix com l'element que dóna forma i consistència al conjunt. Tapa
abatible de planxa d'acer inoxidable acabada sorrejada amb pany de fixació. Cos de
planxa i planxa deployé d'acer inoxidable acabat electro-polit, amb tres potes, per a
encastar o posar en superfície. Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre.
L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions de fixació i
muntatge. Amb l'element es lliura els cargols de fixació. La paperera no necessita
manteniment funcional.

Figura 3. Paperera model Maya de Santa & Cole

3.3. Fonts
El model escollit és la font Caudal de Santa & Cole. Es tracta d’una font pública de
formes geomètriques original, senzilla i atractiva, especialment dissenyada per ser
utilitzada per qualsevol ciutadà. Desenvolupada i millorada per Santa & Cole,
conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i alguns dels col·lectius de persones
amb discapacitats, és accessible i apta per a tothom.
Té un suport d'acer al carboni, zincat, amb protecció antioxidant i pintura amb pols de
color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable de 316 litres.
Sortidor i polsador de llautó acabat en cromat mat. Inclou regulador de pressió i control
de flux per optimitzar i economitzar al màxim el malbaratament d'aigua.

Annex 12. Vegetació i mobiliari urbà

Pàgina 9 de 10

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Figura 4. Font Caudal de Santa & Cole
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1. INTRODUCCIÓ
La construcció d’una planta soterrada, on s’ubicarà l’aparcament, comporta l’excavació
del terreny actual. El terreny actual, segons s’ha vist a l’Annex 4 Estudi Geotècnic, es
tracta d’una formació d’argila sorrenca marró fins, com a mínim, una profunditat de 10
m respecte la cota del terreny. Per tant, el residu generat a partir del moviment
d’aquestes terres serà homogeni i del tipus esmentat.
A continuació es quantifica el volum de terres generat a partir de l’excavació i la gestió
d’aquestes terres.

2. VOLUM DE TERRES
Calcularem el volum de terres total a retirar com la suma parcial dels volums que cal
retirar per l’excavació general fins la cota -3,40 m respecte la superfície del terreny,
l’excavació per l’execució de les sabates aïllades i l’excavació per l’execució de les
bigues de trava.
Excavació fins la cota -3,40 m
La figura següent mostra les dimensions de la planta soterrani i la superfície total que
cal retirar fins la cota -3.40 m respecte la superfície del terreny.

Figura 1. Vista en planta de l’excavació fins la cota -3,40 m

A la taula següent es pot veure el resultat d’aquest primer volum:

Annex 13. Moviment de terres i gestió de residus
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Taula 1. Volum a retirar de l’excavació fins la cota -3,40 m
Superfície (m2)

3.287,2

Profunditat d’excavació (m)
3

Volum a retirar (m )

3,40
11.176,5

Excavació dels desmunts
La figura següent mostra l’ocupació en planta dels desmunts per l’execució dels murs
perimetrals. Els talussos es realitzen amb una pendent 1:1.

Figura 2. Vista en planta de l’excavació dels desmunts

Com es pot veure a la figura és necessària l’ocupació de la parcel·la veïna.
Estrictament seria necessari ocupar una franja de 1,2 m a partir del límit entre les
parcel·les. No obstant, per facilitat constructiva seria convenient disposar d’una franja
més ample. Val a dir que, actualment, aquesta part de la propietat veïna es destina a
jardí i que, un cop finalitzada la construcció dels murs, es realitzarien tots els treballs
necessaris fins reestablir les condicions actuals amb la major brevetat i menor
afectació possible.
La taula següent mostra el volum calculat de terres a retirar. Aquestes terres, però, es
reposaràn un cop hagi finalitzat la construcció dels murs perimetrals.
Taula 2. Volum a retirar de l’excavació dels desmunts
Superfície (m2)

860,7

Profunditat d’excavació (m)

3,40

Pendent

1:1

Volum a retirar (m3)
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Excavació de les sabates i les bigues d’arriostrament
A la figura següent es mostra esquemàticament les excavacions necessàries per la
disposició de les sabates i bigues de trava. Tot seguit, es pot veure el resultat del
càlcul del volum de terres a retirar.

Figura 3. Vista en planta de l’excavació de les sabates i les bigues de trava
Taula 3. Volum a retirar de l’excavació dels desmunts
Volum de les sabates (m3)

876,1

Volum de les bigues de trava (m3)

53,2

3

Volum a retirar (m )

929,3

Volum aparent
Fins ara hem plantejat els volums d’excavació. Ara bé, un cop excavat el material
presenta un volum major, el volum aparent, que es caracteritza mitjançant el coeficient
d’esponjament. A continuació, es mostra el volum compactat, suma dels volums
calculats i el volum aparent, distingint quina part d’aquest haurà de ser acopiat pel
posterior replenat dels desmunts i quina part serà de rebuig.
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Taula 4. Volum a retirar de l’excavació dels desmunts
Volum total (compactat) (m3)

13.568,9

Coeficient d’esponjament

0,8

3

Volum total aparent (m )

16.961,2

Volum de terres a acopiar (m3)
3

Volum de terres de rebuig (m )

1.828,9
15.132,3

3. GESTIÓ DE LES TERRES
En el cas de no disposar d’un emplaçament adequat per realitzar el préstec de les
terres, aquestes es transportaran al següent dipòsit de terres controlat:
GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A.
Adreça oficines:
CIF:
Codi Gestor:
Municipi:
Telèfon:
Fax:
E-mail:
Web:
Nom de la instal·lació:
Adreça de la instal·lació:
Horari de la instal·lació:

C/ Nàpols, 222-224, 08013 Barcelona
A-60715901
E-840.03
Badalona
93 414 74 88
93 200 61 66
gestora@grc.cat
www.grc.cat
Dipòsit Controlat de Badalona
Paratge de la Ctra. Vallensana, 08911 Badalona
Dilluns a divendres: de 8:00 a 18:30

Localització de la instal·lació:
El dipòsit controlat de terres i runes està situat al terme municipal de Badalona (Àrea
Metropolitana de Barcelona). El monodipòsit està emplaçat a la pedrera "La
Vallensana". El camí d’accés està situat al PK. 5,6 de la carretera BV-5011 de
Montcada i Reixac a Badalona.
Des del punt on es preveu l’emplaçament del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles (A) fins la localització del Dipòsit Controlat de Badalona (B) es realitza
el transport de les terres en un temps aproximat de 21 min.
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Figura 4. Accés des de l’emplaçament del Mercat Municipal de Sant Fost fins el Dipòsit Controlat de Badalona
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest annex pretén determinar tots els serveis i terrenys que es poden veure afectats
per la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles.
En un primer punt, es descriuran els serveis existents, seguit del seu anàlisi per la
determinació de l’afectació. En un segon punt, es definiran les expropiacions de
caràcter ocupació temporal, donat que no és necessària cap expropiació forçosa per la
construcció del Mercat.
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2. SERVEIS EXISTENTS
Tota la informació presentada en aquest apartat ha sigut obtinguda mitjançant l’accés
a la plataforma eWise creada per ACEFAT i la sol·licitud dels serveis afectats per a la
parcel·la d’estudi.
A continuació es mostraran les respostes a la sol·licitud per les diverses entitats i els
plànols que detallen els serveis existents.

2.1. TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
TELEFÓNIA és l’empresa que realitza el subministrament de línia telefònica. Tot seguit
s’adjunta tota la informació sobre la xarxa de serveis d’aquesta companyia a
l’emplaçament del Mercat.
Els plànols adjunts són plànols generats per la pròpia companyia i no s’han imprès a
l’escala corresponent, de manera que tenen una finalitat orientativa.
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Dirección Operaciones Cataluña
Gerencia Infraestructuras Basicas Cataluña

Av. Madrid, 202
08014 BARCELONA

S/Referencia:

Elena Vidal Sarmiento - Estudiant UPC

N/Referencia:

109224-664742

Fecha:

07/06/2011

Porrera 15
08031 - Barcelona

Asunto: Registro de Servicios
Señores:
Me complace remitirles la información que nos solicitarón referente a la obra situada
en:
CARRER DE LA GRANJA DE CAN COROMINAS Nº 1 (08105 - SANT FOST DE
CAMPSENTELLES,BARCELONA)
Proyecto:
Coordenadas:
Debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que
debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido
a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es
Atentamente le saluda,

Pedro López Campos
Jefe Creación Planta Externa Cataluña
Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.
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Mercat Municipal Sant Fost de Campsentelles
EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967.

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

RED ENTERRADA

15

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

2c. PVC 63
15m.
POSTE
MADERA

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.
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POSTE HORMIGON / OTROS

13

Escala:
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Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

2.2. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.
FECSA-ENDESA és la companyia que realitza el subministrament de la xarxa de
serveis elèctrics de la zona on s’ubica el Mercat Municipal a través de ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.
Tot seguit, s’adjunta tota la informació sobre la xarxa de serveis d’aquesta companyia
a l’emplaçament del Mercat.
Els plànols adjunts són plànols generats per la pròpia companyia i no s’han imprès a
l’escala corresponent, de manera que tenen una finalitat orientativa.
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Ref: 109224
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 07/06/2011, Ref: 109224, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 109224 - 664860 - BT, 109224 - 664739 - AT-MT

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b) Botas aislantes
c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:
•
•

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
1

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

2
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2.3. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN S.A.
GAS NATURAL és la companyia que realitza el subministrament de gas natural de la
zona on s’ubica el Mercat Municipal.
Tot seguit, s’adjunta tota la informació sobre la xarxa de serveis d’aquesta companyia
a l’emplaçament del Mercat.
Els plànols adjunts són plànols generats per la pròpia companyia i no s’han imprès a
l’escala corresponent, de manera que tenen una finalitat orientativa.
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución, S.A.:
•

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Gas Natural
Distribución, S.A.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas y las cotas de rasante pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los
planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano
en las inmediaciones de las redes de Gas Natural Distribución, S.A.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Gas Natural
Distribución, S.A. al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades
en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

De acuerdo a la ITC ICG01 punto 8: la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a Gas
Natural Distribución, S.A. al menos con 72 horas de antelación. dirigiéndose a Servicios Técnicos de la
provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. La
dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de Gas Natural
Distribución, S.A.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la
fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.
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•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de Gas Natural Distribución, S.A. con objeto de establecer los
pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto se
comunicará al responsable indicado de Gas Natural Distribución, S.A., procediendo el contratista a proteger y
soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo
mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de Gas Natural Distribución,
S.A..

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a Gas Natural Distribución, S.A. cualquier
daño que se advierta en el mismo.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de Gas Natural Distribución, S.A., con objeto de
medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

En el caso de que se efectúen compactaciones, ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a
la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.

•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Gas Natural Distribución, S.A.
deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
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•

Deberá comunicarse a Gas Natural Distribución, S.A. la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

•

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio
de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío, indicando como referencia el nº de
solicitud de información, para que se proceda a la firma del acuerdo correspondiente y se efectúe el pago.
Dicho escrito debe dirigirse a
Conexiones AP Zona Este
Unidad Afecciones Red
Plaza del Gas, 2
Edificio C, 1ª planta
08003 Barcelona
Teléfono de contacto: 934025264/934025245
sdesplazamien@gasnatural.com

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

•

En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones Gas Natural Distribución, S.A. se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya
lugar.

•

Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses contados
desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la
información.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente. Se adjunta tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a Gas Natural
Distribución, S.A., para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.
•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, Gas Natural Distribución, S.A. informa
a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en
régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado,
de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.
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o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información a cerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año).
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Dom. Social: Plaça del Gas nº 2. 08003 Barcelona. R.M. de Barcelona. T. 36512, F. 116, H. B-279362, Insc. 1º. C.I.F. A-63485890.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................
Dirección:
Tel:
Fax:
- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................
- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………
- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..
- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….
- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución y utilizarlas
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se
desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.
CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Calle CAN
Media A
Media B
Alta A
Alta B

Proyecto: 109224 Punto: 209736

MATERIAL
.. - Cualquiera
AS
MIN
O
AO
- Acero
R
O
C
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Descripción:Mercat Municipal Sant Fost de Campsentelles

Escala 1:500

Fecha Entrega: 7 de junio de 2011

ROMINAS

Calle CAN CO
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2.4. ONO
L’empresa ONO realitza el subministrament de bona part de la xarxa de fibra òptica del
municipi.
Tot seguit, s’adjunta la informació proporcionada per la companyia referida a
l’emplaçament del Mercat.
Els plànols adjunts són plànols generats per la pròpia companyia i no s’han imprès a
l’escala corresponent, de manera que tenen una finalitat orientativa.
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Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350
08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
109224-664741
Estimados Señores,

Barcelona, a 07/06/2011

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

CE DES 18
ONO - CABLEUROPA, S.A.U.

Fecha Entrega:

109224-209736

Proyecto:109224 Punto:209736

Mercat Municipal Sant Fost de Campsentelles

X: 435208 Y: 4597290

CANALIZACIÓN

ARQUETA 40x40

ARQUETA DOBLE 60x120

COTA

ARQUETA 60x60

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

07-06-2011

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

Escala:

1/500
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3. SERVEIS AFECTATS
Tot seguit es plantegen les consideracions respecte els serveis existents que es
puguin veure afectats per la construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles, com a resultat del que s’exposa a l’apartat anterior.
Pel que fa a la línia de telefonia, per la vorera de l’Avinguda de Sant Jeroni discorre la
línia telefònica formada per 6 conductes de PVC amb diàmetre nominal de 110 mm.
Aquests serveis es troben a una distància <1,50 m respecte el vial, pel que la línia no
es veurà afectada durant la construcció donat que el talús d’excavació es troba a una
distància de 5,20 m respecte aquest mateix vial. Per tant, no existeix afectació de la
línia de telefonia per la construcció del Mercat.
Pel que fa a la xarxa elèctrica, els trams de AT i MT discorren de forma soterrada al
llarg de les voreres dels carrers Polígon Industrial i Avinguda de Sant Jeroni, per les
voreres oposades a les de la parcel·la d’estudi. Pel que fa la BT, els trams situats més
pròxims a la parcel·la es troben al llarg del carrer Granja de Can Coromines i part del
carrer Polígon Industrial. De nou, no es troben a la vorera de la parcel·la d’estudi. Per
tant, la xarxa elèctrica no es veu afectada per la construcció del Mercat.
Pel que fa a la xarxa de gas natural, pel carrer Granja de Can Coromines discorre la
xarxa de gas, en la seva majoria mitjançant tub de prolietilè (PE) de diàmetre nominal
90 mm i pressió mitja B. El darrer tram d’aquesta canalització, la connexió de servei
per la parcel·la, es realitza mitjançant PE de 20 mm de diàmetre nominal. Segons el
plànol proporcionat per la companyia, aquest tram té una longitud inferior a 5 m. Així
doncs, es preveu l’afectació d’aquest servei, exclusivament al tram de connexió de
servei PE20. Aquesta afectació local no té cap efecte sobre la resta del servei, donat
que només es tracta d’un punt de connexió per aquesta parcel·la. Així doncs, es
considera convenient retirar aquesta connexió durant els treballs d’obra i només
restablir-la en cas de què les necessitats del Mercat requereixin la seva connexió amb
la xarxa de gas natural.
Pel que fa a la xarxa de fibra òptica, el plànol de la companyia no mostra cap servei
pròxim a l’àrea d’actuació i, per tant, no es preveu afectació d’aquest servei.
Per últim, els serveis d’aigua estan gestionats per l’empresa AQUALIA al municipi de
Sant Fost de Campsentelles En aquest cas, però, no ha estat possible accedir a la
informació dels serveis existents en quant a xarxa de clavegueram i subministrament
d’aigües. No obstant, donat que la construcció de l’obra no afecta els terrenys fóra de
la pròpia parcel·la, es considera que aquests serveis no es veuran afectats per la
construcció del Mercat.
Per tant i com a conclusió final, es pot dir que la construcció del Mercat Municipal de
Sant Fost de Campsentelles no preveu l’afectació als serveis existents.
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4. OCUPACIONS TEMPORALS
Es defineixen així les franges de terreny que resulten estrictament necessàries ocupar,
per portar a terme la correcta execució de les obre contingudes en el projecte i per un
espai de temps determinat.
En aquest projecte és necessària l’ocupació temporal de la parcel·la veïna per la
realització dels talussos que permeten executar els murs perimetrals de l’obra. Així
doncs, serà suficient amb l’ocupació temporal d’aquesta franja de terreny fins la
finalització de l’execució de la fonamentació i murs.
Superfície d’ocupació temporal
Sòl urbà: 222,7 m2
Estimació de l’import de les indemnitzacions
Per la determinació del preu de la indemnització s’ha considerat la naturalesa fiscal del
sòl, qualificació urbanística, situació i aprofitament, aplicant les normes establertes a la
llei d’expropiacions de 1954, en els seus articles 38, 39 i 43.
El preu considerat és el del sòl urbà, tenint en compte que per una ocupació temporal
es pren el 10% del valor del sòl anual, que equival a 5€/m2.
El total de l’import de la indemnització per ocupació temporal és de 1113,5 €.
Al plànol de Delimitació d’obra, accessos i ocupacions de l’Estudi de Seguretat i Salut
es defineix la zona a ocupar.
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1. OBJECTE I ESPECIFICACIONS DEL PROGRAMA

1.1. Objecte del programa
Aquest programa té per objecte el control de qualitat de determinats elements de l'obra
per tal de garantir una bona resposta per part d'aquests durant la seva vida útil.
El programa tracta el control de la recepció, l'ús i la posada en obra de diferents
materials com poden ser el formigó en massa i les armadures per a formigó, així com
també altres elements com les portes tallafocs, els maons amb funció resistent,
aïllaments tèrmics, aïllaments acústics, etc.
En aquest programa també s'estableixen uns criteris i uns mètodes (a base d'assajos)
per realitzar aquest control durant el transcurs de l'obra. Aquests assaigs es recullen,
un cop obtinguts els resultats del laboratori, en el Llibre de control que està a
disposició dels organismes de control i inspecció corresponents.
El seguiment d'aquest programa garanteix la qualitat resultant de l'obra, tant a nivell de
materials com d'execució.

1.2. Especificacions del programa
Les especificacions que contempla aquest programa de control de qualitat de l'obra
són les següents:
1) Nivell de control d'aplicació, en compliment de la Normativa vigent.
2) Els assajos de materials i les proves de servei a realitzar.
3) Els controls d'execució a fer, entesos com a mínims, en funció de les
característiques de l'obra, segons el Llibre de Control.
4) Els criteris d'acceptació i rebuig d'aplicació a les anteriors actuacions.
Aquestes especificacions i la seva aplicació s'ampliaran en els apartats següents.

2. CONTROL DE QUALITAT EN LA RECEPCIÓ DE MATERIALS

2.1. Control de qualitat del formigó
El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, consistència i
durabilitat, amb independència de la comprovació de la mida de l'àrid. El control al que
estableixen els articles des del 83 al 91 de la EHE-08 (Instrucció de formigó
estructural).

Annex 15. Control de qualitat

Pàgina 5 de 14

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Els fulls de subministrament, sense les quals no està permès l'ús del formigó en obra,
hauran de ser arxivades pel constructor i romandre a disposició de la direcció de l'obra
fins al lliurament de la documentació final de control.
2.1.1. Control de la consistència del formigó
Especificacions:
La consistència serà l'especificada en el Plec de prescripcions tècniques particulars, o
la indicada, en el seu moment, per la direcció de l'obra.
Assaigs:
S'ha de determinar el valor de la consistència, mitjançant el con d'Abrams, sempre que
es fabriquin provetes per controlar la resistència, quan ho ordeni la direcció de l'obra o
en els casos que preveu l'article 86.
Criteris d'acceptació o rebuig:
Si la consistència s'ha definit pel seu tipus, la mitjana aritmètica ha d'estar dins de
l'interval corresponent. Si la consistència s'ha definit pel seu seient, la mitjana ha
d'estar compresa dins de la tolerància.
El no compliment de les condicions anteriors suposarà el rebuig automàtic de la
pastada corresponent i la correcció de la dosificació.
2.1.2. Control de la resistència del formigó
Independentment dels assaigs de control de materials dels components i de la
consistència del formigó, els assaigs de control de la resistència del formigó previstos
caràcter preceptiu estan indicats en el article 86 de la EHE-08 (Instrucció de formigó
estructural).
Els assaigs previs i característics són preceptius sempre que no es tingui experiència
prèvia de la central que subministra el formigó. Només en aquest cas es realitzaran
aquests assajos seguint les indicacions de la EHE-08, articles 86 i 87 respectivament.
A més, la direcció de l'obra podrà demanar que es realitzin altres tipus d'assaigs
(previs, característics o complementaris) segons el seu criteri.
2.1.3. Control de la durabilitat del formigó
A l'efecte de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó es realitzaran els
controls documental i de profunditat de penetració de l'aigua (Art. 37 EHE-08). Amb el
control de la documentació dels fulls de subministrament s'ha de controlar la relació
aigua / ciment i el contingut de ciment, tal com indica l'article 37 de la EHE-08.
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Especificacions:
Amb el formigó subministrat s'adjuntarà el full de subministrament o albarà en què el
subministrador reflecteix els valors dels continguts de ciment i de la relació aigua /
ciment del formigó prefabricat, signat per una persona física.
El control de la profunditat de la penetració de l'aigua es realitzarà per a cada tipus de
formigó.
Assaigs:
El control documental dels fulls de subministrament es realitzarà per a totes les
pastades de formigó de l'obra. El contingut d'aquestes estarà sempre a disposició de la
direcció de l'obra.
El control de la profunditat de la penetració de l'aigua s'ha de fer amb caràcter previ a
l'inici de l'obra sobre tres provetes que s'agafaran a la mateixa instal·lació. Aquest
control no s'ha de fer en el cas que el subministrador aporti una documentació que
permeti el control documental de la idoneïtat de la dosificació. En aquesta
documentació haurà de constar: la composició de les dosificacions del formigó, la
identificació de les matèries primeres del formigó, la còpia de l'informe amb els
resultats de l'assaig de penetració de l'aigua i l'especificació de les matèries primeres i
les dosificacions utilitzades per a la fabricació de les provetes que s'han utilitzat per fer
els assaigs anteriors.
Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb més de sis mesos d'antelació o quan es
detecti que les matèries primeres o les dosificacions siguin diferents a les declarades
per l'obra pel subministrador.
Totes aquestes dades estaran a disposició de la direcció de l'obra.
Criteris de valoració:
La valoració del control documental de l'assaig de profunditat de penetració de l'aigua
s'ha de fer sobre un grup de tres provetes de formigó. La profunditat màxima mitjana
no serà superior a 50 mm, sent el major valor inferior a 65 mm. La profunditat mínima
mitjana no serà superior a 30 mm, sent el major valor inferior a 40 mm.
Aquestes dues condicions s'han de donar simultàniament.
2.1.4. Assaigs de control de formigó
Aquests assaigs són preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que la
resistència característica del formigó de l'obra és igual o superior a la del projecte.
El control del formigó es realitzarà per laboratoris autoritzats.
El tipus de control que es realitzarà l'obra serà el control estadístic del formigó
especificat en l'article 86 de la norma EHE-08.
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Aquest control s'aplicarà per controlar el formigó en massa, el formigó armat i el
formigó pretesat.
Procediment:
L'obra es dividirà en parts successives anomenades lots. Aquests lots estaran limitats
per la taula 92.4a de la norma EHE que estableix uns criteris de volum, superfície i
nombre de pastades per controlar. Per fer aquesta classificació no es barrejaran
elements de tipologia estructural diferent, sinó que s'agruparan segons indica la taula.
Només en el cas que el formigó tingui un segell o marca de qualitat (tal com especifica
l'EHE-08 en l'article 81), es podran augmentar els límits de la taula al doble. Però,
sempre s'han de tenir en compte les següents condicions:
1 . Els resultats de control de producció estaran a disposició del peticionari i
han de ser satisfactoris. La direcció de l'obra revisarà aquest punt i el recollirà a
la documentació final d'obra.
2 . El nombre mínim de lots serà de tres. Un per cada un dels tipus d'estructura
especificats a la taula 92.4 de l'EHE-08.
3 . En el cas que en un lot la fest sigui menor que la resistència característica del
projecte, es passarà a realitzar el control normal sense reducció d'intensitat,
fins que en quatre lots consecutius s'obtinguin resultats satisfactoris.
El control es realitzarà determinant la resistència de N pastades per lot, sent N:
Si fck ≤ 25 N/mm2:

N≥2

Si 25 N/mm2 <fck ≤ 35 N/mm2:

N≥4

Si fck> 35 N/mm2:

N≥6

La captura de mostres es realitzarà a l'atzar respecte a les pastades de l'obra a
controlar.
Quan el lot correspongui a dues plantes, el formigó de cadascuna d'elles ha de donar
com a mínim una determinació.
Es defineix com resistència característica estimada (fest):
Si N <6:

fest = KN · x1

Si N ≥ 6:

fest = 2 · (x1 + x2 + ... + xm - 1 / m - 1) - Xm; No sent inferior a KN · x1

On:
KN és el coeficient donat en la taula 92.4b de la EHE-08 en funció de N i la classe
d'instal lació en què es fabriqui el formigó.
x1 és la resistència de la pastada de menor resistència.
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M és N / 2 si N és parell.
M és (N - 1) / 2 si N és senar.
Per establir el valor de KN del lot es determina el recorregut de les resistències
obtingudes en les N pastades controlades per ell, el qual haurà de ser inferior al
recorregut màxim especificat per aquesta classe d'instal lació. Si això es compleix,
s'aplica el coeficient KN corresponent. Si en un lot es detectés un valor del recorregut
relatiu superior al màxim establert per a aquesta classe d'instal lació, aquesta canvia la
seva classificació per la qual correspongui el valor màxim establert per la r. Per tant,
s'utilitzarà per a l'estimació el KN de la nova columna, tant per a aquest lot com per als
següents.
Si en els successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de la columna
corresponent a la nova classificació de la instal·lació, es procediria de la mateixa
manera, aplicant el coeficient KN del nivell corresponent.
Per aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió)
serà necessari haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim
de la taula en cinc lots consecutius. Si és així, ho podem aplicar al cinquè resultat i als
següents.
Decisions derivades del control de resistència:
Quan la fest ≥ fck el lot s'acceptarà.
Si fest <fck es procedirà de la següent manera:
a) Si fest ≥ 0,9 fck, el lot s'acceptarà.
b) Si fest <0,9 fck es procedirà a realitzar, per decisió de la direcció d'obra oa
petició de qualsevol de les parts, els estudis i assaigs que procedeixin dels que
a continuació es detallen:
- Estudi de seguretat dels elements que componen el lot, en funció de la
fest deduïda dels assaigs de control, per estimar la variació del
coeficient de seguretat respecte del previst en el projecte.
- Assaigs d'informació complementària per estimar la resistència del
formigó col.locat a l'obra, d'acord amb el que especifica l'article 101 de
la EHE, i realitzant un estudi anàleg al del paràgraf anterior, basat en els
nous valors de resistència obtinguts.
- Assaigs de prova de càrrega d'acord amb l'apartat 101 de l'EHE. La
càrrega d'assaig podrà excedir el valor característic de la càrrega
utilitzada per al càlcul.
En funció dels estudis i els assagis ordenats per la direcció de l'obra i amb la
informació addicional que el constructor pugui aportar, es podrà decidir si aquells
elements accepten, es reforcen o es destrueixen.
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Però, abans de la decisió, la direcció de l'obra podrà consultar amb el projectista i amb
organismes especialitzats. També és possible la limitació de les càrregues d'ús, però
hauran de tenir en compte les deformacions i la durabilitat del conjunt.

2.2. Control dels components del formigó
2.2.1. Ciment
La recepció del ciment es realitzarà d'acord amb la vigent Instrucció per a la Recepció
de Ciments.
Especificacions:
No es podran utilitzar lots de ciments que no arribin acompanyats del certificat de
garantia del fabricant, signat per una persona física, segons indica l'article 26 de la
EHE-08.
Assajos:
La presa de mostres de ciment es farà segons la vigent Instrucció per a la Recepció de
Ciments.
Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions del subministrament, i
quan ho indiqui la direcció de l'obra es realitzaran assajos físics, mecànics i químics
que preveu la Instrucció descrita abans, a més dels previstos en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, a més dels corresponents a la determinació de l'ió
Cl - segons l'article 28 de la EHE-08.
Almenys una vegada cada tres mesos d'obra, i quan ho indiqui la direcció de l'obra
s'han de comprovar:
- Components del ciment, principi i fi d'adormiment, resistència a compressió i
estabilitat de volum, segons les normes d'assaig establertes en la referida
Instrucció.
Només en el cas de l'aportació de la documentació d'identificació del ciment i els
resultats de l'autocontrol que tingui el ciment, no es realitzaran els assaigs anteriors.
Però, en qualsevol cas és obligatori conservar les mostres preventives durant 100
dies.
Criteris d'acceptació o rebuig:
El no compliment d'alguna de les especificacions, llevat que es demostri que no
suposa risc des del punt de vista de les resistències mecàniques com la durabilitat,
serà condició suficient per al rebuig de la partida de ciment.
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2.2.2. Aigua de pastat
Especificacions:
Les que conté l'article 27 de la EHE-08 més les que especifiqui el Plec de
prescripcions tècniques particulars.
Assaigs:
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o en cas de
dubte, es realitzaran els assajos que indica l'article 27 de la EHE-08.
Criteris d'acceptació o rebuig:
El no compliment de les especificacions serà motiu suficient per considerar l'aigua com
no apta per a pastar formigó, llevat que es presenti justificació tècnica documentada
que no perjudica les propietats exigibles a aquest, ni a curt ni a llarg termini. 2.2.3.
2.2.3. Àrids
Especificacions:
Són les de l'article 28 de la EHE-08 més que indiqui el Plec de prescripcions tècniques
particulars.
Assaigs:
Abans de començar l'obra, sempre que no variïn les condicions de subministrament, i
si no es disposa d'un certificat d'idoneïtat dels àrids que s'utilitzaran emès com a
màxim un any abans de la data d'utilització per un laboratori oficial o oficialment
acreditat, es realitzaran assaigs d'identificació tal com indica l'article 28 de la EHE-08.
Es tindrà en compte en el transcurs de l'obra el compliment de la grandària màxima del
granulat i les especificacions dels articles 28.2 i 28.3.1 i, en cas de dubte, es
realitzaran els assaigs necessaris de comprovació.
Criteris d'acceptació o rebuig:
El no compliment de les prescripcions anteriors (articles 28.1 i 28.3) serà condició
suficient per qualificar l'àrid com no apte per a la fabricació de formigó, llevat que es
presenti justificació tècnica documentada que no perjudica les propietats exigibles a
aquest, ni a curt ni a llarg termini.
El no compliment de la limitació 28/02 farà que l'àrid no sigui apte per a la fabricació de
les peces en qüestió.
Si s'ha formigonat algun tipus d'element amb formigó fabricat amb àrids d'aquest tipus,
la direcció de l'obra haurà de prendre les decisions oportunes per tal de garantir que
no s'han format buits d'importància que puguin afectar la seguretat o la durabilitat de
l'element estudiat.
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2.2.4. Additius
Els additius es controlaran d'acord amb el que estableix l'article 81.4 de l'EHE-08.

2.3. Control d'armadures per a formigó
Especificacions: No es podran utilitzar partides d'acer que no arribin acompanyades
del certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física, segons s'estableix
en l'article de l'EHE-08.
En el cas que les partides estiguin certificades, el control es farà abans de l'entrada en
servei de l'estructura. Si no ho estan, el control es farà abans del formigonat. En tot
cas, el nivell de control de l'acer utilitzat l'obra, ja tingui funció activa o passiva, és el
normal. Els lots s'han d'establir segons la normativa EHE-08 (dos provetes per lot de
màxim 40T per a subministraments de menys de 300t, 4 provetes per lot de màxim
40T per a subministraments de més de 300t) i, depenent de si tenen o no, es
classifiquen com certificats o no certificats. Els certificats seran de 20T o fracció per a
armadures actives i 40T o fracció per armadures passives. En el cas de ser no
certificats els lots seran de 10T i 20T respectivament. Cada lot tindrà dos o quatre
provetes.
Assaigs:
Comprovació de la secció equivalent.
Comprovació de les característiques geomètriques dels ressalts de les barres.
Assaig doblat - desdoblat.
Determinació del límit elàstic (com a mínim 2 vegades durant l'obra).
Determinació de la càrrega de ruptura (com a mínim 2 vegades durant l'obra).
Determinació de l'allargament (com a mínim 2 vegades durant l'obra).
Si hi ha soldadures en armadures passives es realitzarà la comprovació de la
soldabilitat.
Criteris d'acceptació o rebuig:
En el cas de la comprovació de la secció equivalent, només es donarà per bo un lot si
les dues comprovacions són satisfactòries o, si una d'elles no ho és, quatre
comprovacions consecutives del mateix lot sí que ho són.
Si els ressalts no estan dins dels límits tolerables serà condició suficient per rebutjar el
lot corresponent.
L'assaig doblat - desdoblat tindrà el mateix criteri que la comprovació de la secció
equivalent. Per als assajos per determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura
allargament el criteri serà el següent:
Si les comprovacions són correctes, s'acceptaran les barres del diàmetre
corresponent, el tipus d'acer i el subministrador. Si es registra un error totes les barres
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d'aquest mateix diàmetre es classificaran en lots de no més de 20 T si són passives o
10 T si són actives i es tornaran a assajar. Si els resultats són bons, s'acceptarà el lot.
Si cap d'ells és bo, es rebutjarà. Si només un és bo, es realitzarà un nou assaig de
totes les característiques mecàniques de 16 provetes. De no superar les proves més
del 95% de les barres es rebutjarà el lot. Es recomana seguir les instruccions i
comentaris de la EHE-08 per a aquest últim apartat.
En el control de la soldabilitat, en cas de determinar qualsevol error, s'aturaran els
treballs de soldadura i es comprovarà totalment tot el procés.

3. CONTROL D'EXECUCIÓ
El control de l'execució té per objecte garantir que l'obra s'ajusta al projecte i a les
prescripcions de la EHE-08.
Es considera un nivell de control d'execució a nivell normal, que és el mateix que
l'utilitzat en el càlcul del projecte.
Pel control d'execució es redacta un Pla de Control, dividint l'obra en lots, segons
indica la taula 92.4 de l'EHE-08. D'aquests lots es faran dues inspeccions i s'han
d'inspeccionar els elements establerts en la taula 92.4 de l'EHE i altres que convingui
la direcció de l'obra per garantir la bona execució de l'obra.
Les toleràncies d'execució són les que estableix l'annex 11 de l'EHE-08.

4. CONTROL DE QUALITAT

4.1. Especificacions generals
Aquesta aplicació es durà a terme segons indica la Instrucció de Formigó Estructural
(EHE-08).
A continuació es descriuen els lots diferenciats per tipus d'estructura i element
estructural en què s'ha dividit l'obra per aplicar el control de qualitat.

4.2. Nivells de control
Tal com s'ha especificat anteriorment, els nivells de control de qualitat seran els
següents:
- Control estadístic en el cas per formigó estructural
- Control a nivell normal per a armadures d'acer
En cas de controlar qualsevol component del formigó fabricat en la mateixa obra,
aquest control es farà segons indiquen les instruccions pertinents a cada un d'ells.
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4.3. Control de qualitat del formigó
4.3.1. Classificació de tipologies estructurals segons el quadre 86.5.4.1 de
l'article 86 de la EHE
En l'obra trobem les següents estructures classificades per la seva tipologia:
A) Estructures amb elements comprimits (pilars, piles, murs portants, pilots, etc.):
Pilars de formigó in situ.
Bigues de coronació de formigó in situ.
B) Estructures que tenen només elements sotmesos a flexió (forjats de formigó,
taulers, murs de contenció, etc.):
Murs de formigó in situ.
Forjats de formigó in situ.
C) Massissos (sabates, estreps de pont, blocs, etc.):
Sabates de formigó in situ.
4.3.2. Característiques del formigó
El formigó utilitzat per a l'elaboració de les sabates, dels forjats, dels pilars i dels murs
és el següent: HA - 30/P/20/IIa.
S’utilitzarà formigó HM-20/P/40/I, en capa de neteja i anivellaments per a paviments
4.3.3. Lots i pastades
Les partides de formigó poc importants pel seu volum i puntuals a l'obra quedaran a
mà de la direcció facultativa per establir el seu control de qualitat.
El formigó que no sigui estrictament estructural no es tindrà en compte a l'hora de
calcular els lots a controlar.
El nombre de pastades a controlar per el formigó amb una fck de 30 N/mm2 és un
mínim de 4. En el cas de formigons amb una fck inferior o igual a 25 N/mm2 aquest
número de pastades a controlar és de 2.
Per cadascuna d'aquestes pastades s'obtindran resultats d'1 proveta a 7 dies
(aconsellable), 2 provetes a 28 dies (obligatòries) i 1 proveta a 60 dies (aconsellable).
A partir d'aquestes dades es farà el control estadístic del formigó.
En el cas de l'acer, aquest es dividirà en lots de 20 T per controlar la seva resistència,
tant si tenen certificats o no, i se seguirà les normes indicades per la Instrucció EHE08.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 29/06/11

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

A0112000

h

Cap de colla

23,29 €

A011U001

h

Cap de colla de túnel

25,31 €

A0121000

h

Oficial 1a

21,99 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

22,72 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

22,72 €

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

23,73 €

A013H000

h

Ajudant electricista

19,50 €

A013M000

h

Ajudant muntador

19,53 €

A013U001

h

Ajudant

19,53 €

A013U002

h

Ajudant de túnel

21,08 €

A0140000

h

Manobre

18,39 €

A0150000

h

Manobre especialista

19,03 €

A0160000

h

Peó

18,83 €
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Data: 29/06/11

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1315010

h

Retroexcavadora petita

41,12 €

C1315B20

h

Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon

64,01 €

C131U015

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

64,74 €

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

41,30 €

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

12,86 €

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

31,42 €

C1501800

h

Camión para transporte de 12 t

37,36 €

C1503000

H

CAMIÓ GRUA

44,75 €

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

41,71 €

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

54,58 €

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

104,20 €

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

7,81 €

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,95 €

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

C1A0U001

h

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera installació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

39,42 €

C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

37,92 €

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

2,22 €

C200U003

h

Cisalla elèctrica

2,39 €

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,85 €

CZ11U006

h

Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

38,31 €

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,28 €

CZ1UU001

h

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

9,06 €

101,07 €

4,99 €
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3

MATERIALS
UA

m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

23,65 €

B060U110

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

68,25 €

B060U450

m3 Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

84,07 €

B060U460

m3 Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

88,31 €

B060U550

m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

84,07 €

B0710250

t

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI
B031U100

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

39,82 €

B0718U00

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

1,13 €

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,62 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,43 €

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

B0D7UC02

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

1,26 €

B0D7UC11

m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

3,54 €

B0DFU001

m3 Amortització de cindri metàllica

7,01 €

88,90 €

20,64 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,27 €

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,40 €

B0F15251

u

Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a
revestir

0,29 €

B772U001

m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

10,72 €

B7B1U005

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 3850 N

2,21 €

B7Z1U001

u

Element de fixació per a làmina de polietilè

0,67 €

B8ZBU100

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

2,27 €

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,91 €

B9F1UC10

m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

9,97 €
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4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BBM1U010

u

Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

39,07 €

BBM1U100

u

Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

38,14 €

BD7FC053

m

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu

27,50 €

BDDZ001

u

Marc i tapa de reixa de 600 x 600 mm per a pou de registre
de fosa dúctil

49,18 €

BFB18600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,61 €

BFWB1805

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a
pressió

7,59 €

BFYB1805

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressi

0,05 €

BG1M1045

u

Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de
potència, a 3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament
precintables, segons recomanació UNESA 1410, de
1620x900x171 mm, amb borns bimetàl.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general
automàtic magnetotèrmic IV de 400 A, transformadors
d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i
rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i
normativa de la companyia subministradora

BG22PB10

m

Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e
doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a
temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles
de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de
llargària

BG2D1020

m

Safata metàllica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada
de 600x100 mm amb tapa tipus BAR de Cimel o equivalent,
amb part proporcional de suports i material auxiliar

36,76 €

BG31BA80

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2 +25 mm2

15,35 €

BGD14210

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
estàndard

7,66 €

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

3.078,00 €

BK241FF1

u

Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

2.110,80 €

BN32E420

u

Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

597,48 €

3.617,00 €

1,35 €
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5

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BNN2U010

u

Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre
de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Kw per a una
cabal de 2l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb
10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
sòcols de descàrrega i acobramnet de les bombes, trampa
de doble s'accés i jocs de tubs-guia.

BNNZU010

u

Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació

BNNZU110

u

Trampa de doble accés a pou d'elevació

BP51A001

m

Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50
FR inclosa la part proporcional de material de connexió i
installació

9,83 €

BP520033

u

Armari metàllic de 600x800x2000 mm per a mòduls de 19',
amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA
QUATTRO o equivalent, parets laterals amb sortides de
ventilació, llum interior, sòcol i resta d'elements

1.696,61 €

BP530018

u

Equip base de radio, formada per una unitat
transmissora-receptora tipus NETSET o equivalent amb
alimentació a 230 V ac, clau de bloqueig N 2130

4.978,62 €

BP53U003

u

Multiacoblador de recepció, de 4 entrades, per a la banda de
138-174 MHz (3db) i amplificador de 4 db

1.473,79 €

BP53Z002

u

Combinador híbrid de ferrita, preparat per a la connexió de
quatre canals de radio

6.088,00 €

BP53Z009

u

Duplexor de 6 filtres, potència de 50 W, per bastidor de 19''

BP53Z020

u

Unitat de control equalitzadora d'àudio, amb alimentació a
230 V ac inclosos els cables de connexió

1.164,32 €

BP540031

u

Tirantet d'1,5 m de cable coaxial RG213, amb connector N
mascle crimpat en ambdós extrems

19,92 €

BP540032

u

Tirantet de 2 m de cable coaxial RG213, amb connector N
mascle crimpat en un extrem i empalmador tipus NKF SP
15/50 per cable coaxial NOKIA RF 4.80/12.5-50

66,74 €

BP5P0001

u

Radiotelèfon portàtil, amb capacitat mínima de 6 canals,
escànner de recepció, selector entre potència alta (5W) i
baixa (2W), antena, bateria, funda i resta d'elements
necessaris per al seu funcionament

937,97 €

BP5PU001

u

Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb
selector entre càrrega ràpida i lenta

112,55 €

BP5Z0007

u

Guia DIN simètrica de 35 mm amb els elements necessaris
per a la distribució de alimentació a l'interior de l'armari de
comunicacions

300,15 €

BP5ZU001

u

Material auxiliar per a cables

BP710017

u

Targeta de 4 línies analògiques amb senyalització E/M, tipus
TLA/EM

955,24 €

BQ740015

u

Portaplànols tamany DIN A-4 tipus PP-A-4, per a les caixes
de connexió

9,10 €

700,00 €

85,00 €
280,00 €

505,66 €

0,73 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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7

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

FK241FF1

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

2.149,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,900 /R x

22,72000 =

20,44800

A013M000

h

Ajudant muntador

0,900 /R x

19,53000 =

17,57700

Subtotal...
Materials:
BK241FF1

u

Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb
connexions per a embridar 150 mm de diàmetre, de 250
m3/h (n), com a màxim, de manxa

1,000

x

2.110,80000 =

Subtotal...
Altres:
%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,02 % S/

2.148,85000 =
Subtotal...

38,02500

Import

38,02500

2.110,80000

2.110,80000

2.110,80000

0,42977
0,42977

0,42977

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2.149,25477

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.149,25477

P- 2

G22203A

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
installació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t

Rend.: 1,000

12,98 €

P- 3

G22204A

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

11,44 €

P- 4

G2221R41

m3 Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000

11,62 €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

Preu €
18,39000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1315B20

h

Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon

0,167 /R x

64,01000 =
Subtotal...

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

0,91933 =
Subtotal...

Parcial

Import

0,91950
0,91950

0,91950

10,68967
10,68967

10,68967

0,01379
0,01379

0,01379
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8

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,62296

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,62296

P- 5

G2241100

m2 Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària

Rend.: 1,000

4,07 €

P- 6

G305120

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

Rend.: 1,000

15,26 €

P- 7

G450010

m3 Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000

110,04 €

P- 8

G450012

m3 Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000

105,20 €

P- 9

G450016

m3 Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

Rend.: 1,000

75,89 €

P- 10

G450U070

m3 Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs
collocació, vibrat i curat

Rend.: 37,000

103,64 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,62946

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

2,37730

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

1,05568

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

2,98216

Subtotal...

7,04460

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

0,42162

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

6,55589

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

0,22216

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

1,12086

Subtotal...
Materials:
B060U450

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050

x

84,07000 =
Subtotal...

8,32053

Import

7,04460

8,32053

88,27350
88,27350

88,27350
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 11

CODI

G450U075

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

103,63863

COST EXECUCIÓ MATERIAL

103,63863

m3 Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova
i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 42,092

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

A0121000

h

A013U001

h

A0140000

h

101,78 €

1,000 /R x

23,29000 =

0,55331

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

2,08971

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

0,92797

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

2,62140

Cap de colla

Subtotal...

6,19239

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

0,37062

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

5,76281

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

0,19529

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

0,98527

Subtotal...
Materials:
B060U550

m3

Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

1,050

84,07000 =

x

Subtotal...

P- 12

Parcial

G450U078

7,31399

Import

6,19239

7,31399

88,27350
88,27350

88,27350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

101,77988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,77988

m3 Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 33,508

Unitats

105,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,69506

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

2,62504

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

1,16569

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

3,29294

Subtotal...

7,77873

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

0,46556

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

7,23911

Import

7,77873
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
CZ11U001

UA
h

DESCRIPCIÓ
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

0,24531

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

1,23767

Subtotal...
Materials:
B060U550

m3

Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

1,050

84,07000 =

x

Subtotal...

P- 13

G450U079

9,18765
88,27350
88,27350

105,23988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

105,23988

m2 Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa,
abocat amb bomba, en una
quantía de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa,
encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una
quantia de 25kg/m2

Rend.: 4,466

215,57 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

5,21496

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

19,69548

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

8,74608

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

24,70667

Subtotal...

58,36319

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

3,49306

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

54,31438

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

1,84057

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

9,28616

Subtotal...
m3

Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

88,27350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B060U550

9,18765

1,050

x

84,07000 =
Subtotal...

68,93417

Import

58,36319

68,93417

88,27350
88,27350

88,27350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

215,57086

COST EXECUCIÓ MATERIAL

215,57086
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 14

G450U080

m3 Formigó per a biga de trava HA-30/P/20/IIa, de consistència
fluida i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 37,002

108,09 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,62943

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

2,37717

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

1,05562

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

2,98200

Subtotal...

7,04422

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

0,42160

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

6,55554

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

0,22215

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

1,12080

Subtotal...
Materials:
B060U460

m3

Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

1,050

88,31000 =

x

Subtotal...

P- 15

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

G450U083

8,32009

92,72550

92,72550

108,08981

COST EXECUCIÓ MATERIAL

108,08981

Rend.: 29,538

107,52 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,78848

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

2,97786

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

1,32236

A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

3,73553

Subtotal...

8,82423

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

0,52813

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

8,21207

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

0,27829

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

1,40402

Subtotal...
Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

8,32009

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

m3

7,04422

92,72550

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B060U550

Import

1,050

x

84,07000 =
Subtotal...

10,42251

Import

8,82423

10,42251

88,27350
88,27350

88,27350
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 16

CODI

G450U180

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

107,52024

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,52024

m3 Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 14,347

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

A0121000

h

A013U001

h

A0140000

h

132,35 €

Parcial

1,000 /R x

23,29000 =

1,62334

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

6,13090

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

2,72252

Manobre

6,000 /R x

18,39000 =

7,69081

Cap de colla

Subtotal...

18,16757

Maquinària:
C1700006

h

Vibrador intern de formigó

8,000 /R x

1,95000 =

1,08734

C1701U10

h

Camió amb bomba de formigonar

2,400 /R x

101,07000 =

16,90723

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,200 /R x

6,85000 =

0,57294

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

2,400 /R x

17,28000 =

2,89064

Subtotal...
Materials:
B060U460

m3

Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

1,050

88,31000 =

x

Subtotal...

21,45815

Import

18,16757

21,45815

92,72550
92,72550

92,72550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

132,35122

COST EXECUCIÓ MATERIAL

132,35122

P- 17

G4B015

kg

Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S
de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000

1,36 €

P- 18

G4B016

kg

Armadura per a mur en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000

1,36 €

P- 19

G4B017

kg

Armadura per a lloses massisses d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000

1,32 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 20

G4B0U030

UA
kg

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 320,000

Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades
B-500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,27 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

0,198 /R x

23,29000 =

0,01441

A0121000

h

Oficial 1a

2,552 /R x

21,99000 =

0,17537

A013U001

h

Ajudant

2,552 /R x

19,53000 =

0,15575

Subtotal...

0,34553

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,154 /R x

41,71000 =

0,02007

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

0,506 /R x

104,20000 =

0,16477

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,550 /R x

2,22000 =

0,00382

C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,550 /R x

2,39000 =

0,00411

Subtotal...

0,19277

Materials:
B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

1,13000 =

0,01130

B0B2U002

kg

1,050

x

0,62000 =

0,65100

B0DFU001

m3

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Amortització de cindri metàllica

0,010

x

7,01000 =

0,07010

Subtotal...

P- 21

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

kg

G4B0U035

0,73240

Import

0,34553

0,19277

0,73240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,27070

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,27070

Rend.: 233,536

Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S
de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,47 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,198 /R x

23,29000 =

0,01975

A0121000

h

Oficial 1a

2,552 /R x

21,99000 =

0,24030

A013U001

h

Ajudant

2,552 /R x

19,53000 =

0,21342

Subtotal...

0,47347

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,154 /R x

41,71000 =

0,02750

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

0,506 /R x

104,20000 =

0,22577

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,550 /R x

2,22000 =

0,00523

C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,550 /R x

2,39000 =

0,00563

Subtotal...

0,26413

Materials:
B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

1,13000 =

0,01130

B0B2U002

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,050

x

0,62000 =

0,65100

Import

0,47347

0,26413
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0DFU001

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Amortització de cindri metàllica

PREU
0,010

7,01000 =

x

Subtotal...

P- 22

kg

G4B0U036

0,73240

1,47000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,47000

Rend.: 203,228

Armadura per a biga de trava d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,58 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,198 /R x

23,29000 =

0,02269

A0121000

h

Oficial 1a

2,552 /R x

21,99000 =

0,27614

A013U001

h

Ajudant

2,552 /R x

19,53000 =

0,24524

Subtotal...

0,54407

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,154 /R x

41,71000 =

0,03161

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

0,506 /R x

104,20000 =

0,25944

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,550 /R x

2,22000 =

0,00601

C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,550 /R x

2,39000 =

0,00647

Subtotal...

0,30353

Materials:
B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

1,13000 =

0,01130

B0B2U002

kg

1,050

0,62000 =

0,65100

B0DFU001

m3

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Amortització de cindri metàllica

x

0,010

x

7,01000 =

0,07010

Subtotal...

kg

G4B0U037

0,73240

Import

0,54407

0,30353

0,73240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,58000

Rend.: 339,354

Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >=
500 N/mm2
Unitats

1,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,198 /R x

23,29000 =

0,01359

A0121000

h

Oficial 1a

2,552 /R x

21,99000 =

0,16537

A013U001

h

Ajudant

2,552 /R x

19,53000 =

0,14687

Subtotal...
Maquinària:

0,73240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 23

0,07010

0,32583

Import

0,32583
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
C1503U10

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió grua de 5 t

0,154 /R x

41,71000 =

0,01893

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

0,506 /R x

104,20000 =

0,15537

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,550 /R x

2,22000 =

0,00360

C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,550 /R x

2,39000 =

0,00387

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,010

x

1,13000 =

0,01130

B0B2U002

kg

1,050

x

0,62000 =

0,65100

B0DFU001

m3

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Amortització de cindri metàllica

0,010

x

7,01000 =

0,07010

Subtotal...

P- 24

0,18177

Materials:
B0A142U0

kg

G4B0U038

0,73240

1,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,24000

Rend.: 258,023

Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S
de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,40 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

0,198 /R x

23,29000 =

0,01787

A0121000

h

Oficial 1a

2,552 /R x

21,99000 =

0,21749

A013U001

h

Ajudant

2,552 /R x

19,53000 =

0,19316

Subtotal...

0,42852

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,154 /R x

41,71000 =

0,02489

C150GU30

h

Grua autopropulsada de 40 t

0,506 /R x

104,20000 =

0,20434

C200U002

h

Màquina per a doblegar rodó d'acer

0,550 /R x

2,22000 =

0,00473

C200U003

h

Cisalla elèctrica

0,550 /R x

2,39000 =

0,00509

Subtotal...
kg

B0B2U002

kg

B0DFU001

m3

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Amortització de cindri metàllica

0,73240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B0A142U0

0,18177

0,23905

x

1,13000 =

0,01130

1,050

x

0,62000 =

0,65100

0,010

x

7,01000 =

0,07010

0,010

Subtotal...

0,73240

Import

0,42852

0,23905

0,73240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,39997

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,39997
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 25

G4D0U010

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat
reticular

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 9,000

30,87 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

2,58778

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

9,77333

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

19,53000 =

6,51000

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,39000 =

6,13000

Subtotal...
Maquinària:
C150GU10

h

CZ11U001

h

Grua autopropulsada de 12 t
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

25,00111

0,200 /R x

54,58000 =

1,21289

1,000 /R x

6,85000 =

0,76111

Subtotal...

1,97400

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,43000 =

1,29000

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,030

x

20,64000 =

0,61920

B0D7UC02

m2

1,000

x

1,26000 =

1,26000

B0DZA000

l

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
Desencofrant

0,075

x

2,27000 =

0,17025

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,40000 =

0,56000

Subtotal...

P- 26

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,97400

3,89945

30,87456

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,87456

Rend.: 8,500
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

25,00111

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars

G4D0U015

3,89945

Import

1,000 /R x

Parcial

23,29000 =

2,74000

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

10,34824

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

19,53000 =

6,89294

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,39000 =

6,49059

Subtotal...

26,47177

Maquinària:
C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,200 /R x

54,58000 =

1,28424

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,85000 =

0,80588

Subtotal...

2,09012

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,43000 =

1,29000

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,030

x

20,64000 =

0,61920

B0D7UC11

m2

1,000

x

3,54000 =

3,54000

B0DZA000

l

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,27000 =

0,17025

34,74 €
Import

26,47177

2,09012
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0DZU005

UA
u

DESCRIPCIÓ
Materials auxiliars per a encofrar

PREU
0,400

1,40000 =

x

Subtotal...

P- 27

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,74134

Rend.: 8,500
Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

2,74000

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

10,34824

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

19,53000 =

6,89294

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,39000 =

6,49059

Subtotal...

26,47177

Maquinària:
C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,200 /R x

54,58000 =

1,28424

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,85000 =

0,80588

Subtotal...

2,09012

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,43000 =

1,29000

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,030

x

20,64000 =

0,61920

B0D7UC11

m2

1,000

x

3,54000 =

3,54000

B0DZA000

l

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,27000 =

0,17025

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,40000 =

0,56000

Subtotal...

G4D0U017

6,17945

2,09012

6,17945

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,74134

Rend.: 8,500
Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

2,74000

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

10,34824

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

19,53000 =

6,89294

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,39000 =

6,49059

Subtotal...
Grua autopropulsada de 12 t

26,47177

34,74134

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues

h

34,74 €
Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

Maquinària:
C150GU10

6,17945

34,74134

Unitats

P- 28

6,17945

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs

G4D0U016

0,56000

0,200 /R x

54,58000 =

26,47177
1,28424

34,74 €
Import

26,47177

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 29/06/11

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
CZ11U001

UA
h

DESCRIPCIÓ
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

PREU
6,85000 =

1,000 /R x

Subtotal...

0,80588
2,09012

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,43000 =

1,29000

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,030

x

20,64000 =

0,61920

B0D7UC11

m2

1,000

x

3,54000 =

3,54000

B0DZA000

l

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,27000 =

0,17025

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

x

1,40000 =

0,56000

Subtotal...

P- 29

G4D0U018

P- 30

G4D0U019

6,17945

2,09012

6,17945

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

34,74134

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,74134

Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5
NERVIO 12 SEP-NER 80

Rend.: 1,000

1,34 €

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa
massissa

Rend.: 8,500

34,74 €

u

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

2,74000

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

10,34824

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

19,53000 =

6,89294

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

18,39000 =

6,49059

Subtotal...

26,47177

Maquinària:
C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,200 /R x

54,58000 =

1,28424

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,85000 =

0,80588

Subtotal...

2,09012

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

3,000

x

0,43000 =

1,29000

B0D629AU

cu

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

0,030

x

20,64000 =

0,61920

B0D7UC11

m2

1,000

x

3,54000 =

3,54000

B0DZA000

l

Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
Desencofrant

0,075

x

2,27000 =

0,17025

B0DZU005

u

x

1,40000 =

0,56000

Materials auxiliars per a encofrar

0,400

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,17945

Import

26,47177

2,09012

6,17945

34,74134
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

G773U010

m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel, totalment collocada

Rend.: 80,000

21,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A011U001

h

Cap de colla de túnel

1,000 /R x

25,31000 =

0,31638

A012U001

h

Oficial 1a de túnel

6,000 /R x

23,73000 =

1,77975

A013U002

h

Ajudant de túnel

4,000 /R x

21,08000 =

1,05400

Subtotal...
Maquinària:
C131U015

h

C131U020

h

C1A0U001

h

CZ11U006

h

CZ1UU001

h

Materials:
B772U001

m2

B7Z1U001

u

64,74000 =

0,80925

1,000 /R x

41,30000 =

0,51625

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera installació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

39,42000 =

0,49275

1,000 /R x

38,31000 =

0,47888

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

1,000 /R x

4,99000 =

0,06238

Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie
Element de fixació per a làmina de polietilè

2,35951

1,100

x

10,72000 =

11,79200

6,000

x

0,67000 =

4,02000

Subtotal...

G7B1U050

3,15013

1,000 /R x

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

Subtotal...

P- 32

34,74134

15,81200

3,15013

2,35951

15,81200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,32164

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,32164

Rend.: 55,000

3,23 €

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,100 /R x

23,29000 =

0,04235

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

0,39982

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

0,35509

Subtotal...
Materials:

Import

0,79726

Import

0,79726
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B7B1U005

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N

PREU
1,100

2,21000 =

x

Subtotal...

2,43100

2,43100

2,43100

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,22826

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,22826

P- 33

G8036

m2 Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame
de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de
20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón
reforzado con fibras de vídrio de 10 mm de espesor,
acabado liso de color estándard, fijada con conectores de
acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero
galvanizado en caliente, colocadas con fijaciones mecánicas

Rend.: 1,000

135,26 €

P- 34

G81015

m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de
gruix, amb
una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior,
collocat amb
fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador

Rend.: 1,000

295,06 €

P- 35

G8AP23

Rend.: 1,000

3.809,18 €

u

Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de
135x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral
transparent, 1
vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5
mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura
de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars
detectors de presència, 1 cèllula fotoelèctrica de seguretat,
quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic
per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria
d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament
elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.
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PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

UA

P- 36

G8AP25

u

Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
95x245 cm
amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral
transparent, 2
vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5
mm amb
perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura
de suport
inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars
detectors de presència, 1 cèllula fotoelèctrica de seguretat,
quadre de
comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic
per
enclavament de la porta en posició tancat i bateria
d'emergència per
obertura automàtica en cas de tall del subministrament
elèctric en
cumpliment del DB SI3, apartat 6.

Rend.: 1,000

5.319,13 €

P- 37

G8PE26

u

Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta
resistència
model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat
RAL-7024,
fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm
reforçada de
2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars
diàmetre 3 mm
a trencajuntes i sota del mateix material de doble paret de
140x20(30)
mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de
80x80 en
color lac. Ral-7024 , joc de suports per a muntants,
mecanisme
estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm,
motor
central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de
fleix i
dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent.
Sistema de
registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i
desbloqueig
electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i
garantia.

Rend.: 1,000

7.115,75 €

P- 38

G8RF25

m2 Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF, de 10 mm de gruix i> 650 kg/m3 de densitat, per
ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0,
acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al
taller, col.locat adherit sobre llistons de fusta

Rend.: 1,000

45,97 €

P- 39

G8RT10

Rend.: 1,000

1.200,00 €

u

DESCRIPCIÓ

Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable
collocades
penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons
instruccions de la D.F. Totalment acabat.
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 40

G8SV52

u

P- 41

G9F1U010

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les
sortides
d'aire de la sala de màquines, execució de les
impermeabilitzacions i
acabats de la coberta existent, reconducció de baixant
existent i
realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de
projecte i
especificacions de la D.F.

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

6.250,00 €

Rend.: 10,000

47,27 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

8,79600

A0140000

h

Manobre

7,000 /R x

18,39000 =

12,87300

Subtotal...

23,99800

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,250 /R x

41,30000 =

1,03250

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,250 /R x

12,86000 =

0,32150

C133U080

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària

1,000 /R x

9,06000 =

0,90600

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,300 /R x

41,71000 =

1,25130
3,51130

Materials:
B031U100

m3

Sorra de pedrera de 0 a 3 mm

0,004

x

23,65000 =

0,09460

B060U110

m3

0,100

x

68,25000 =

6,82500

B0718U00

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

0,030

x

88,90000 =

2,66700

B9F1UC10

m2

x

9,97000 =

10,16940

Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

1,020

Subtotal...

GAPB10

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta
de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària
i 210 cm
d'alçària

Import

2,32900

Maquinària:
C131U020

Subtotal...

P- 42

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

19,75600

23,99800

3,51130

19,75600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

47,26530

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,26530

Rend.: 1,000

68,98 €
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PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 43

GAPF10

u

Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix,
de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix i
estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de
bastiment
aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó,
fulla
corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de
l'exterior i
tapajunts de fusta.

Rend.: 1,000

261,60 €

P- 44

GAPO10

u

Porta tallafocs metàllica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a
un buit
d'obra de 115x215 cm, preu alt, collocada

Rend.: 1,000

307,88 €

P- 45

GAPO12

u

Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de
180x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer
conformada en
fred, collocada

Rend.: 1,000

205,13 €

P- 46

GATI11

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a
revestir, collocat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Rend.: 1,000

29,60 €

P- 47

GB1BA1

u

Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa
d'accés, amb perfileria d'acer inoxidable i vidre laminat,
segons
plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons
plànols i plec de condicions. Inclou transport i collocació.

Rend.: 1,000

15.525,00 €

P- 48

GBA1U210

m

Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

Rend.: 495,000

Unitats

0,72 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,04705

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

21,99000 =

0,13327

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

0,07689

Subtotal...
Maquinària:
C150U004

h

C1B02AU0

h

Furgoneta de 3500 kg
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

1,000 /R x

7,81000 =

0,01578

1,000 /R x

37,92000 =

0,07661

Subtotal...
Materials:

0,25721

0,09239

Import

0,25721

0,09239
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B8ZBU100

UA
kg

B8ZBUU01

kg

DESCRIPCIÓ
Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
Microesferes de vidre

PREU
0,140

x

2,27000 =

0,31780

0,060

x

0,91000 =

0,05460

Subtotal...

P- 49

m

GBA1U240

0,37240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,72200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,72200

Rend.: 375,000

Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

1,58 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,06211

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

21,99000 =

0,17592

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

0,10149

Subtotal...

0,33952

Maquinària:
C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,81000 =

0,02083

C1B02AU0

h

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada

1,000 /R x

37,92000 =

0,10112

Subtotal...
Materials:
B8ZBU100

kg

B8ZBUU01

kg

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
Microesferes de vidre

0,37240

0,12195

0,420

x

2,27000 =

0,95340

0,180

x

0,91000 =

0,16380

Subtotal...

1,11720

Import

0,33952

0,12195

1,11720

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,57867

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,57867

P- 50

GBB014

u

Caja luminosa a doble cara con display electrónico
''Libre-Completo'' de 630x195x136 mm

Rend.: 1,000

950,00 €

P- 51

GBB1U010

u

Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada

Rend.: 4,000

52,06 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

5,49750

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

4,88250

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

41,71000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM1U010

u

Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

1,000

39,07000 =

x

Subtotal...

P- 52

u

GBB1U100

10,38000
2,60688
2,60688

39,07000

52,05688

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,05688

Rend.: 4,000

Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada

51,13 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

5,49750

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

4,88250

Subtotal...
Camió grua de 5 t

41,71000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM1U100

u

Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

39,07000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

2,60688

39,07000

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503U10

10,38000

1,000

38,14000 =

x

Subtotal...

10,38000

Import

10,38000

2,60688
2,60688

2,60688

38,14000
38,14000

38,14000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

51,12688

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,12688

P- 53

GC000000

u

Modul de comptadors totalment equipat i installat

Rend.: 1,000

3.200,00 €

P- 54

GD7FC053

m

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu i collocat al fons de la rasa

Rend.: 1,000

32,43 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

22,72000 =

2,72640

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x

18,39000 =

2,20680

Subtotal...

4,93320

Import

4,93320
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BD7FC053

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu

PREU
1,000

27,50000 =

x

Subtotal...

P- 55

m

GD7FC054

27,50000

32,43320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,43320

Rend.: 0,269

Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu i collocat al fons de la rasa

45,84 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,120 /R x

22,72000 =

10,13532

A0140000

h

Manobre

0,120 /R x

18,39000 =

8,20372

Subtotal...
Materials:
BD7FC053

m

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió
encolada amb adhesiu

1,000

27,50000 =

x

Subtotal...

u

GDD1U000

18,33904

27,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,83904

Rend.: 1,000

Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164
mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàllica
de fosa

196,83 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,625 /R x

21,99000 =

13,74375

h

Peó

1,600 /R x

18,83000 =

30,12800

Subtotal...

h

t

B0F15251

u

BDDZ001

u

43,87175

Retroexcavadora petita

0,250 /R x

41,12000 =

10,28000

Camión para transporte de 12 t

0,250 /R x

37,36000 =

9,34000

Subtotal...
Materials:
B0710250

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a
revestir
Marc i tapa de reixa de 600 x 600 mm per a pou de registre
de fosa dúctil

27,50000

45,83904

A0160000

h

18,33904

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

C1501800

Import

27,50000

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1315010

27,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 56

27,50000

19,62000

0,220

x

39,82000 =

8,76040

260,000

x

0,29000 =

75,40000

1,000

x

49,18000 =

49,18000

Import

43,87175

19,62000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

P- 57

u

GDD1U001

133,34040

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

196,83215

COST EXECUCIÓ MATERIAL

196,83215

Rend.: 1,000

Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de
dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i
tapa amb reixa metàllica de fosa

160,16 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,625 /R x

21,99000 =

13,74375

A0160000

h

Peó

1,600 /R x

18,83000 =

30,12800

Subtotal...
Maquinària:
C1315010

h

C1501700

h

t

B0F15251

u

43,87175

Retroexcavadora petita

0,250 /R x

41,12000 =

10,28000

Camió per a transport de 7 t

0,250 /R x

31,42000 =

7,85500

Subtotal...
Materials:
B0710250

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a
revestir

133,34040

18,13500

0,280

x

39,82000 =

11,14960

300,000

x

0,29000 =

87,00000

Subtotal...

98,14960

Import

43,87175

18,13500

98,14960

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

160,15635

COST EXECUCIÓ MATERIAL

160,15635

P- 58

GE000000

u

Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons
l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs
l'obra civil necessària

Rend.: 1,000

1.366,26 €

P- 59

GF023

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic

Rend.: 1,000

1,25 €

P- 60

GF024

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic

Rend.: 1,000

1,98 €

P- 61

GFB18655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000

12,55 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

22,72000 =

4,54400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

19,53000 =

3,90600

Subtotal...
Materials:
BFB18600

m

BFWB1805

u

BFYB1805

u

Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressi

1,020

x

1,61000 =

1,64220

0,300

x

7,59000 =

2,27700

1,000

x

0,05000 =

0,05000

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

8,45000

1,50 % S/

8,45000 =
Subtotal...

3,96920

8,45000

3,96920

0,12675
0,12675

0,12675

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,54595

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,54595

P- 62

GG1010

u

Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6

Rend.: 1,000

74,92 €

P- 63

GG1M1045

u

Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de
potència, a 3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament
precintables, segons recomanació UNESA 1410, de
1620x900x171 mm, amb borns bimetal.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general
automàtic magnetotèrmic iIV de 400 A, transformadors
d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i
rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i
normativa de la companyia subministradora, inclosa
verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge,
fixació i connexionat

Rend.: 0,200

3.836,25 €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

A0121000

h

A013U001

h

Preu €

0,100 /R x

23,29000 =

11,64500

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

109,95000

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

97,65000

Cap de colla

Subtotal...
Materials:

Parcial

219,24500

Import

219,24500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG1M1045

UA
u

DESCRIPCIÓ
Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de
potència, a 3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament
precintables, segons recomanació UNESA 1410, de
1620x900x171 mm, amb borns bimetàl.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general
automàtic magnetotèrmic IV de 400 A, transformadors
d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i
rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i
normativa de la companyia subministradora

PREU
1,000

x

3.617,00000 =

Subtotal...

P- 64

m

GG22PB10

3.617,00000

3.836,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.836,24500

Rend.: 1,000

Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e
doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a
temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles de
50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària,
muntat com a canalització soterrada

2,49 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

22,72000 =

0,74976

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

19,50000 =

0,39000

Subtotal...
Materials:
BG22PB10

m

Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nomical e
doble paret, corrugada a l'exteior i llis a l'interior, d'alta
resistència als impactes i al punxonament, apte per a
temperatures de fins a 90ºC, subministrament en rotlles
de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de
llargària

1,000

1,35000 =

x

Subtotal...

m

GG2D1020

3.617,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 65

3.617,00000

1,13976

Import

1,13976

1,35000

1,35000

1,35000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,48976

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,48976

Rend.: 4,830

Safata metàllica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada
de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent,
amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs
transport a obra i muntatge superficial
Unitats

45,84 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,101 /R x

23,29000 =

0,48702

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

4,55280

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

4,04348

Import
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CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
BG2D1020

m

Safata metàllica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada
de 600x100 mm amb tapa tipus BAR de Cimel o equivalent,
amb part proporcional de suports i material auxiliar

1,000

36,76000 =

x

Subtotal...

P- 66

m

GG31BA86

9,08330
36,76000

36,76000

45,84330

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,84330

Rend.: 1,000

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2+25 mm2, col.locat en tub

18,44 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

22,72000 =

1,47680

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

19,50000 =

1,26750

Subtotal...
m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3x50 mm2 +25 mm2

1,020

15,35000 =

x

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

36,76000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG31BA80

9,08330

1,50 % S/

2,74400 =
Subtotal...

2,74430

Import

2,74430

15,65700
15,65700

15,65700

0,04116
0,04116

0,04116

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,44246

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,44246

P- 67

GGD1010

u

Suministrament i collocació de lluminària fluorescent
PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35W

Rend.: 1,000

12,50 €

P- 68

GGD1011

u

Suministrament i collocació de lluminària fluorescent
PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35W

Rend.: 1,000

16,40 €

P- 69

GGD1012

u

Suministrament i collocació de lluminària fluorescent
PHILIPS FUGATO COMPACT FBS261

Rend.: 1,000

24,20 €

P- 70

GGD1013

u

Suministrament i collocació de lluminària fluorescent
PHILIPS ZADORA QBS570

Rend.: 1,000

18,40 €
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P- 71

GGD1014

u

Suministrament i collocació de lluminària suspesa IGUZZINI
model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W

Rend.: 1,000

26,50 €

P- 72

GGD1015

u

Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i
resistència blindada, amb una potència de 2400 kW,
capacitat de 150 li dimensions 515x1245 mm, per a
producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de la
sèrie Termos de SAUNIER DUVAL

Rend.: 1,000

395,86 €

P- 73

GGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000

3.097,06 €

UA

DESCRIPCIÓ

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,266 /R x

22,72000 =

6,04352

A013H000

h

Ajudant electricista

0,266 /R x

19,50000 =

5,18700

Subtotal...
Materials:
BGD14210

u

BGYD1000

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

1,000

x

7,66000 =

7,66000

1,000

x

3.078,00000 =

3.078,00000

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

11,23052

1,50 % S/

11,23067 =
Subtotal...

3.085,66000

Import

11,23052

3.085,66000

0,16846
0,16846

0,16846

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3.097,05898

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.097,05898

P- 74

GHGAP1

m2 Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

Rend.: 1,000

18,25 €

P- 75

GHGAP10

m2 Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb
una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de
corindó
sintètic. Totalment acabat

Rend.: 1,000

3,95 €
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CODI
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P- 76

GHGAP2

m2 Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de
peces de
forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix
tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, collocat a l´estesa
amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN
13888)

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

39,69 €

P- 77

GHGAP3

m2 Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2
cm amb
una cara flamejada, collocada a truc de maceta amb morter
de ciment
1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

131,33 €

P- 78

GHGAP4

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m
amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu
mitjà, de 16 a
25 peces/m2 collocades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

Rend.: 1,000

20,87 €

P- 79

GHGAP7

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

Rend.: 1,000

8,25 €

P- 80

GHGAP8

m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic
premsat de
forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix
tipus Avant.
Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, collocat a l´estesa
amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN
13888)

Rend.: 1,000

35,82 €

P- 81

GHGAP9

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 m
amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà,
de 6 a 15
peces/m2 collocades amb adhesiu per a rajola ceràmica
D2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

Rend.: 1,000

26,85 €
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P- 82

GHM1I10

u

Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor
CHESTERFIRE de superficie, de
les següents característiques:
# B.I.E.
* Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques:
* Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb
xarneres, pintat color gris,
amb xarneres i tancament.
* Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema
d'orientació RIL-GO.
* Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula
antirretorn per a manòmetre.
* Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
* 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
* Armari modular mod. MR4M.
* Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a vidre,
pintat.
* Amb compartiment per a extintor i pannell per collocació
de polsadors i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

432,50 €

P- 83

GHM1I11

u

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6
Kgs, eficàcia 21A-113BC,
amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada
màxima de 1'7 mts. sobre el
sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

38,80 €

P- 84

GHM1IN1

u

Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per
infrarrojos NOTIFIER 6500R. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

758,74 €

P- 85

GHM1IN2

u

Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta
temperatura NOTIFIER mod.
FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77ºC. Incorpora
led indicador d'estat
bicolor. S'inclou base estandard de superficie ref. B401 i p.p.
de material auxiliar de
muntatge.

Rend.: 1,000

31,22 €

P- 86

GHM1IN3

u

Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod.
SDX-751-EM, detecció
analògica amb algoritmes de processament de les senyals
captades pel detector, per
a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles.
Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic,
disposa de dos leds per a la
indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de
cobertura màx. 60-80 m2.
S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge

Rend.: 1,000

62,40 €

UA

DESCRIPCIÓ
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P- 87

GHM1IN4

u

Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable
amb tapa NOTIFIER mod.
M700KAC-FF/C per sistema analògic intelligent.
Direccionament senzill mitjançant
interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure
l'estat de l'equip. Prova de
funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa
de superfície SR1T i
material auxiliar de muntatge

Rend.: 1,000

56,61 €

P- 88

GHM1IN6

u

Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod.
AWS32/R de color vermell.
Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material
auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000

68,55 €

P- 89

GHM1IN7

u

Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de
105x105x66 mm. de tapa
baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió

Rend.: 1,000

18,25 €

P- 90

GM21010

u

Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model
CANAL RC20 de dimensions 750x225x160 mm.

Rend.: 1,000

19,55 €

P- 91

GM21025

u

Ascensor amb velocitt d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense
reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense
necessitat
d'oli librificant. Regulació electrònica de velocitat i aceleració
per frecuència i voltatge variables amb precisió de parada de
+/75mm. Ultima parada amb maniobra de rescatament.
Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancelacó de trucada
falsa
supervisió polsador. Collocació i installació segons plec de
condicions i plànols. Totalment installat i collocat.

Rend.: 1,000

10.537,98 €

P- 92

GM21026

m

Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, roscat, per a installació de
superfície, amb part proporcional de suports i accessoris,
inclòs
transport a obra

Rend.: 1,000

11,32 €

P- 93

GM21027

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o
vertical,
marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 1,000

4,52 €

P- 94

GM21028

kg

Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
UPN7160,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
collocat a l'obra amb soldadura a pletina

Rend.: 1,000

1,55 €

UA

DESCRIPCIÓ
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P- 95

GN12B424

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal
150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

699,69 €

Preu €

Unitats
h

Oficial 1a muntador

1,630 /R x

22,72000 =

37,03360

A013M000

h

Ajudant muntador

3,260 /R x

19,53000 =

63,66780

Subtotal...
Materials:
BN32E420

u

Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000

597,48000 =

x

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

100,70133 =
Subtotal...

P- 96

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

u

GNN2U011

100,70140

597,48000
1,51052
1,51052

COST EXECUCIÓ MATERIAL

699,69192

Rend.: 1,000

1.616,75 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

12,000 /R x

22,72000 =

272,64000

A013M000

h

Ajudant muntador

12,000 /R x

19,53000 =

234,36000

Subtotal...
1,000 /R x

44,75000 =
Subtotal...

Materials:
BNN2U010

u

BNNZU010
BNNZU110

1,51052

699,69192

Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergindes (servei i reserva) amb un diàmetre de
pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal
de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m
de cable elèctric especial submergible cadascuna, s`cocols
de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble
d'accés i jocs de tubs-guia, installada

CAMIÓ GRUA

597,48000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

H

100,70140

597,48000

Mà d'obra:
A012M000

Maquinària:
C1503000

Import

507,00000

507,00000

44,75000
44,75000

1,000

x

700,00000 =

700,00000

u

Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2
bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre
de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Kw per a una
cabal de 2l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb
10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna,
sòcols de descàrrega i acobramnet de les bombes, trampa
de doble s'accés i jocs de tubs-guia.
Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació

1,000

x

85,00000 =

85,00000

u

Trampa de doble accés a pou d'elevació

1,000

x

280,00000 =

280,00000

Subtotal...

Import

1.065,00000

44,75000

1.065,00000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1.616,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.616,75000

P- 97

GNX1V1

u

Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de
200 mm de
diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en
conducte

Rend.: 1,000

200,15 €

P- 98

GNX1V2

u

Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de
250 mm de
diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, collocat en
conducte

Rend.: 1,000

272,43 €

P- 99

GNX1V3

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes
separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000

36,44 €

P- 100 GNX1V4

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer,
de 150 mm
de diàmetre sense gruixos definits, collocat

Rend.: 1,000

7,85 €

P- 101 GNX1V7

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb
recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior
de vel de
vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el
cel ras

Rend.: 1,000

28,21 €

P- 102 GNX1V8

u

Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència
elèctrica,
amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20
kW de
potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h,
de tensió
d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, collocada
encastada

Rend.: 1,000

2.064,77 €

P- 103 GNX1V9

u

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160
mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat,
fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Rend.: 1,000

63,76 €
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P- 104 GPP10

u

Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpentí per contacte
injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i
màquina a
distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2
molibdè 316
de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i
installació.

Rend.: 1,000

7.033,27 €

P- 105 GPP11

u

Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm composat per una cubeta
amb
aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals
correderes.
Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè.

Rend.: 1,000

1.349,02 €

P- 106 GPP12

u

Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130
cm
d'alçada. COnstruïda amb estructura de tub aplacada per les
dues
cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat
5+5 mm amb
butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada.

Rend.: 1,000

396,84 €

P- 107 GPP13

u

Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló
blanc,
provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa.

Rend.: 1,000

684,76 €

P- 108 GPP14

u

Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments,
d'acer
inoxidable qualitat 18/8-2

Rend.: 1,000

446,42 €

P- 109 GP51A001

m

Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50
FR, inclosa la part proporcional de connectors, elements
installació i altres accessoris, installat, connectat i provat

Rend.: 20,000

14,07 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

23,29000 =

0,34935

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

1,09950

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

0,97650

Subtotal...
Materials:
BP51A001

m

BP5ZU001

u

Cable radiant autosoportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50
FR inclosa la part proporcional de material de connexió i
installació
Material auxiliar per a cables

2,42535

1,000

x

9,83000 =

9,83000

2,480

x

0,73000 =

1,81040

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,64040

Import

2,42535

11,64040

14,06575
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u

P- 110 GP520033

14,06575

Rend.: 1,000

Armari metàllic de 600x800x2000 mm (amplada x
profunditat x alçada) per a la installació d'equips de 19' amb
portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO
o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de
muntatge laterals i totalment preparat, muntat, installat i
provat

2.744,71 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

3,200 /R x

23,29000 =

74,52800

A0121000

h

Oficial 1a

16,000 /R x

21,99000 =

351,84000

A013U001

h

Ajudant

16,000 /R x

19,53000 =

312,48000

Subtotal...
Materials:
BP520033

u

BP5Z0007

u

BQ740015

u

Armari metàllic de 600x800x2000 mm per a mòduls de 19',
amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA
QUATTRO o equivalent, parets laterals amb sortides de
ventilació, llum interior, sòcol i resta d'elements
Guia DIN simètrica de 35 mm amb els elements necessaris
per a la distribució de alimentació a l'interior de l'armari de
comunicacions
Portaplànols tamany DIN A-4 tipus PP-A-4, per a les caixes
de connexió

738,84800

1,000

x

1.696,61000 =

1.696,61000

1,000

x

300,15000 =

300,15000

1,000

x

9,10000 =

9,10000

Subtotal...

u

P- 111 GP530010

2.005,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.744,70800

Rend.: 1,000

Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres
canals en la banda de 160 MHz installada, provada i
funcionant

26.292,45 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

4,000 /R x

23,29000 =

93,16000

A0121000

h

Oficial 1a

20,000 /R x

21,99000 =

439,80000

A013U001

h

Ajudant

20,000 /R x

19,53000 =

390,60000

Subtotal...

BP53U003

u

BP53Z002

u

BP53Z009

u

Equip base de radio, formada per una unitat
transmissora-receptora tipus NETSET o equivalent amb
alimentació a 230 V ac, clau de bloqueig N 2130
Multiacoblador de recepció, de 4 entrades, per a la banda de
138-174 MHz (3db) i amplificador de 4 db
Combinador híbrid de ferrita, preparat per a la connexió de
quatre canals de radio
Duplexor de 6 filtres, potència de 50 W, per bastidor de 19''

2.005,86000

2.744,70800

Unitats

u

738,84800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
BP530018

Import

923,56000

3,000

x

4.978,62000 =

14.935,86000

1,000

x

1.473,79000 =

1.473,79000

1,000

x

6.088,00000 =

6.088,00000

1,000

x

505,66000 =

505,66000

Import

923,56000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP53Z020

UA
u

BP540031

u

BP540032

u

BP710017

u

DESCRIPCIÓ
Unitat de control equalitzadora d'àudio, amb alimentació a
230 V ac inclosos els cables de connexió
Tirantet d'1,5 m de cable coaxial RG213, amb connector N
mascle crimpat en ambdós extrems
Tirantet de 2 m de cable coaxial RG213, amb connector N
mascle crimpat en un extrem i empalmador tipus NKF SP
15/50 per cable coaxial NOKIA RF 4.80/12.5-50
Targeta de 4 línies analògiques amb senyalització E/M, tipus
TLA/EM

PREU
1,000

x

1.164,32000 =

1.164,32000

9,000

x

19,92000 =

179,28000

1,000

x

66,74000 =

66,74000

1,000

x

955,24000 =

955,24000

Subtotal...

u

P- 112 GP5P0001

25.368,89000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

26.292,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26.292,45000

Rend.: 1,000

Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals,
escànner de recepció, selector entre potència alta i baixa,
antena, funda, càrregador unitari de bateries amb selector
de càrrega ràpida i lenta, comprovat i funcionant

1.059,99 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,050 /R x

23,29000 =

1,16450

A0121000

h

Oficial 1a

0,200 /R x

21,99000 =

4,39800

A013U001

h

Ajudant

0,200 /R x

19,53000 =

3,90600

Subtotal...
Materials:
BP5P0001

u

BP5PU001

u

Radiotelèfon portàtil, amb capacitat mínima de 6 canals,
escànner de recepció, selector entre potència alta (5W) i
baixa (2W), antena, bateria, funda i resta d'elements
necessaris per al seu funcionament
Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb
selector entre càrrega ràpida i lenta

m2 Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga
(H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants collocats
cada 600
mm

9,46850

1,000

x

937,97000 =

937,97000

1,000

x

112,55000 =

112,55000

Subtotal...

P- 113 GQ11SOS5

25.368,89000

1.050,52000

Import

9,46850

1.050,52000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1.059,98850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.059,98850

Rend.: 1,000

25,45 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 114 GQ11SOS7

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

m2 Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600
mm de
llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador
d'obertura,
collocat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000

167,72 €

P- 115 GQJ010

u

Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000

188,69 €

P- 116 GQJ011

u

Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics,
en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució
total
de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega
de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000

37,07 €

P- 117 GQJ015

u

Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de
1,50 m de longitud. Seient i respatller format per llistons
d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades,
acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon de 7
llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura
amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de
vidre, acolorida en massa color gris. La coloració en massa
permet una alta resistència al sol ia la pluja, absència de
manteniment i la utilització de materials procedents en la
seva major part de matèries reciclades i fàcilment
reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza
mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que
s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el
paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar.
No necessita manteniment. Pes: 36Kg. Transport i
col.locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc
neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE

Rend.: 1,000

395,00 €

P- 118 GQJ016

u

Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa
´´deployé´´ d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit,
amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en
orificis realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb
resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa
d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de
fixació. Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color
negre. L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren
les instruccions d'utilització. La paperera no necessita
manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg.
Transport i col.locació no inclòs. , Ref. 459 de la sèrie
Paperera Maya de SANTA & COLE

Rend.: 1,000

580,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

P- 119 GQJ017

u

Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer
zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color
marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer
inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó amb
acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i
control temporitzat de flux per optimitzar i economitzar al
màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat. Amb
l'element s'adjunten les instruccions d'instal lació. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa
base amb quatre perns. Amb la font es lliura la placa base
amb els perns. No requereix manteniment, excepte l'habitual
per a la neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i
instal.lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de
SANTA & COLE

Rend.: 1,000

1.660,00 €

P- 120 GQJ042

u

Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm
i H=1000mm.

Rend.: 1,000

42,00 €

P- 121 GQJ047

m

Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i
Paviments

Rend.: 1,000

21,60 €

P- 122 PPPA03

u

Partida alçada per a subestructura de façana formada per
pilarets metàllics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets
per a la fixació d'aplacats de tancament de façana

Rend.: 1,000

180.000,00 €

P- 123 PPA023

u

Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del
control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat
Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Rend.: 1,000

50.000,00 €

m2 Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a
l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres

Rend.: 1,000

5,00 €

P- 124 PPA025

P- 125 PPAC10

u

Partida alçada per a la installació de circuit tancat de TV,
amb sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou
càmares de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment
installat i acabat.

Rend.: 1,000

30.000,00 €

P- 126 PPAVIS

u

Visat Col.legi Enginyers Camins, Canals i Ports

Rend.: 1,000

15.000,00 €

P- 127 PPA000SS

u

Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra

Rend.: 1,000

62.486,64 €

P- 128 PPPA10

u

Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra.

Rend.: 1,000

5.000,00 €
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació es presenta el pla d’obra del Projecte constructiu del Mercat Municipal
de Sant Fost de Campsentelles, on es tenen en compte les principals actuacions a
realitzar. El programa no té cap més objectiu que fixar un termini d’execució per la
realització de les obres.

2. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES
2.1. Fases del projecte
FASE 1: Adequació de la zona de treball
- Instal·lacions d'obra, replanteig i senyalització
Temps estimat: 20 dies
- Esbrossada general del terreny: Es retiraran els arbres i la vegetació presents al solar
amb mitjans mecànics i manuals.
Temps estimat: 8 dies
FASE 2: Excavació i moviment de terres
Finalitzades les activitats anteriors, s'iniciarà l'excavació de terres. L'excavació es farà
longitudinalment amb dos retroexcavadores, cadascuna ocupant una amplada d'uns
15m. Es col·locaran, a mesura que avança l’excavació, els elements de seguretat
pertinents i s’executaran els talussos descrits als plànols.
Temps estimat: 30 dies
FASE 3: Estructures
- Construcció sabates: Després d'aconseguir la cota de la solera, es construiran les
sabates in situ.
Temps estimat: 20 dies
- Construcció dels pilars del soterrani: Després de 30 dies de l'inici de la construcció de
les sabates, s'iniciarà la construcció dels pilars de la planta soterrani. Els pilars es
formigonen in situ.

Temps estimat: 25 dies
- Construcció dels murs: Finalitzada la construcció de les sabates, s’executaran els
murs de la planta soterrani.

Annex 17. Pla d’obra

Pàgina 5 de 8

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Temps estimat: 20 dies
- Construcció de la rampa al soterrani: Es construeix la rampa d’accés al pàrking.
L’execució es farà amb formigó in situ.
Temps estimat: 25 dies
- Construcció del forjat reticulat de la planta soterrani: Finalitzades totes les estructures
de la primera planta es construeix el forjat reticulat que uneix tots els pilars.
Temps estimat: 45 dies
- Construcció dels pilars de la planta baixa: Un cop finalitzat el forjat de la planta
soterrani s'iniciarà la construcció dels pilars de la planta baixa. Els pilars es formigonen
in situ.
Temps estimat: 25 dies
- Construcció de la coberta de la planta baixa: Per últim, finalitzats els pilars, es
procedeix a l’execució de la coberta.
Temps estimat: 45 dies
FASE 4: Instal.lacions i acabats arquitectura
- Pintura de sostres i parets: Abans d'iniciar les instal.lacions, es pintaran els sostres i
parets.
Temps estimat: 15 dies
- Il·luminació: S’instal·larà el quadre de distribució general, i els quadres de bombes,
ascensor, ventilació, etc. Es realitzarà la connexió a la xarxa general. Alhora
s’instal·laran les lluminàries de tot el recinte
- Protecció contra incendis: S’instal·laran les conduccions, els ruixadors i es col·locaran
els elements de protecció contra incendis.
- Ventilació: S’instal·laran les conduccions, motors i ventiladors, així com el circuit
d'alimentació i els detectors de C0.
- Circuit tancat TV: S’instal·laran les càmeres de videovigilància i les seves
connexions.
- Sistema de drenatge: Es realitzaran les conduccions per al sistema de drenatge en
cada nivell de l'aparcament.
- Sanejament lavabos: Es realitzaran les instal·lacions de fontaneria.

- Ascensor: S’instal·larà l'ascensor
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Temps estimat total: 30 dies
- Paviments i tancaments: Es construiran els paviments de l'aparcament i de la planta
baixa.
Temps estimat: 40 dies
- Impermeabilització de la coberta coberta: Mentre es realitzen totes les instal·lacions i
acabats, es col·locarà la geomembrana, el geotèxtil i la capa de formigó amb malla
electrosoldada.
Temps estimat: 30 dies
- Lavabos i accessos: Es realitzaran els acabats de lavabos i accessos.
Temps estimat: 10 dies

2.2. Cronograma de les obres
A continuació es presenta el cronograma de les fases descrites a l’apartat anterior. La
durada total de les obres es preveu que sigui de 18 mesos.
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1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1. Àmbit d’aplicació i títol competencial
De conformitat amb allò establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
ha d’oferir la prestació del servei públic de mercat que, legalment, té el caràcter de
servei essencial.
L’àmbit d’aplicació del present Reglament és exclusivament el del Mercat Municipal de
Sant Fost de Campsentelles, situat a l’interior de la parcel·la destinada per aquest
servei.

1.2. Característiques de l’equipament comercial municipal
El Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles (en endavant el Mercat) és un
centre de venda directa al públic de caràcter permanent adscrit a la finalitat de servir
com a centre d’abastament al públic mitjançant l’acolliment al seu interior d’una
pluralitat de llocs de venda al detall d’articles alimentaris (frescos, refrigerats i
congelats) sense perjudici de la comercialització també de productes no alimentaris i
de la prestació d’altres tipus de serveis necessaris pel municipi.
El mercat incorpora en el marc de la normativa sectorial vigent –Llei d’equipaments
comercials, el seu Decret 378/2006 de desplegament i el Pla Territorial Sectorial
d’equipaments comercial (PTSEC)- un lloc de venda amb la següent definició:
-

Tipus d’Establiment comercial Mitjà

-

Classificació en categoria de venda en règim d’autoservei/supermercat

-

Classificació en grup supermercats entre 400 i 799m2

El lloc de venda en regim d’autoservei, abans definit, té una superfície de venda no
superior al 60% del Mercat, d’acord amb l’article 11.1 del Decret 379/2006, de 10
d’octubre.

1.3. Titularitat i descripció dels béns afectats
El Mercat Municipal d’abastament és un bé de domini públic destinat al servei públic
de propietat municipal.
La identificació de l’immoble on s’ubica el Mercat és la que es detalla al present
projecte. Es tracta d’una finca de titularitat municipal, amb caràcter de bé de domini
públic, a la qual s’haurà de construir el Mercat Municipal.
El propietari és el mateix Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
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1.4. Gestió del Servei públic del Mercat Municipal
La gestió del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles es realitzarà de forma
indirecta mitjançant concessió administrativa per la gestió del servei públic.
Existirà una concessió administrativa a favor de l’operador de l’espai del supermercat i
tantes concessions com espais (parades) resultin d’aquest projecte, és a dir, un total
de 26 parades.
La gestió del servei públic correspondrà a la Comunitat de Propietaris/Titulars dels
drets concessionals respecte de cada espai/element que constitueixi el Mercat, d’acord
amb la divisió de propietat.
La Comunitat es constituirà en la forma establerta en la normativa anterior i tindrà els
òrgans de govern assenyalats en la repetida normativa. Tanmateix tindrà un òrgan de
gestió.
La Comunitat o Junta de Concessionaris (o de propietaris dels drets de concessió) es
finançarà mitjançant les quotes ordinàries o especials que s’acordi.
Cada element o espai del Mercat tindrà assignat un percentatge de participació en les
despeses que servirà de base pel repartiment de les quotes dels concessionaris.
Els acords d’adjudicació de les concessions administratives especificaran el
percentatge de participació que serà el mateix que resulti dels elements o espais
assignats segons la corresponent divisió.

1.5. Competències i atribucions de l’Ajuntament
L’Ajuntament manté totes les competències que tenen el caràcter d’irrenunciables i
que segons la legislació vigent han de ser desenvolupades directament per
l’administració municipal.
L’administració municipal verificarà el grau de compliment del present Reglament i de
tot el que s’hi descriu, amb la finalitat de garantir l’oferta comercial i de servei als
ciutadans en les millors condicions.
Els diferents òrgans de govern tindran les atribucions i competències que es detallen
seguidament.
Ple Municipal
-

Aprovar, modificar o derogar el present Reglament d’acord amb el que disposen
les lleis

-

Variar, suprimir o ordenar la construcció d’un nou mercat i la clausura de l’existent,
previs els tràmits previstos en les disposicions vigents.
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-

Incorporar els Plecs de Condicions pels què s’hagi de dur a terme la construcció o
instal·lacions de nous espais comercials o prestació de serveis en l’àmbit del
Mercat, i decidir la seva ubicació.

-

Les atribucions i facultats derivades dels plecs de condicions reguladors de les
concessions i dels contractes amb els concessionaris.

-

Qualsevol altra determinada per aquest Reglament o per la normativa general o
sectorial aplicable.

Junta Local de Govern Municipal
-

L’exercici del dret de tanteig en el cas de transmissió dels drets de la concessió per
qualsevol títol.

-

Imposar les sancions derivades de faltes lleus, greus o molt greus.

-

Aprovar el calendari anual i horari d’obertura del Mercat.

-

Les atribucions i facultats derivades dels plecs de condicions reguladors de les
concessions i dels contractes amb els concessionaris.

-

Autoritzar la transmissió de la concessió a tercers per part de l’adjudicatari.

-

Autoritzar el canvi de la denominació o d’activitat dels espais, parades o locals.

-

Aprovar els Plans d’actuació.

-

La interpretació del present Reglament pel que es podran dictar instruccions
aclaridores de caràcter general.

-

Qualsevol altra determinada per aquest Reglament o per la normativa general o
sectorial aplicable.

Aquesta distribució de competències s’entendrà sens perjudici de les delegacions que
puguin efectuar-se, conforme amb la normativa legal aplicable.
Totes les mesures de control de caràcter sanitari, higiènic i alimentari, d’inspecció
sanitària i, si escau, sancionadores en relació a la qualitat dels aliments,
correspondran a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, sense perjudici de les
diferents competències d’altres administracions en aquesta matèria.

1.6. Deures i obligacions de la Comunitat de Concessionaris
Com a Gestora del servei públic del Mercat Municipal, serà responsabilitat de la
comunitat de concessionaris l’execució dels Plans d’Actuació del Mercat, i adoptarà de
forma preferent la iniciativa per la seva formulació, modificació o revocació.
La Comunitat es farà càrrec de les tasques de seguiment, impuls i finançament dels
treballs de manteniment i conservació de l’edifici i instal·lacions del Mercat.
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La Comunitat haurà de portar tota la documentació i comptabilitat relativa a les tasques
de Gestió dels Serveis comuns del Centre de forma independent i separada de la
pròpia i especifica d’explotació del supermercat.
També disposarà, a la oficina del servei, d’un llibre de registre d’ordres i d’un altre
d’incidències, convenientment numerats on es transcriuran les Ordres dictades per
l’Ajuntament i les incidències comunicades per qualsevol dels concessionaris. Tota
incidència anirà acompanyada del pertinent informe de mesures correctores, així com
la data de la seva definitiva execució o subsanació.
La no correcta realització de les funcions encomanades a l’operador de supermercat
amb la diligència i la imparcialitat que són requerides, podrà ser penalitzada conforme
al que estipula el present Reglament.
La Comunitat de Concessionaris realitzarà al seu nom les contractacions pertinents
que corresponguin.
Serà responsabilitat de la Comunitat vetllar pel bon funcionament de la totalitat del
Mercat, així com fer d’enllaç entre els diferents concessionaris i l’Ajuntament per totes
aquelles qüestions que ho requereixin.
Seran competències i responsabilitats atribuïdes a la Comunitat de Concessionaris les
següents:
-

La supervisió directa de la Gerència i Administració del Mercat i del seu personal
propi.

-

Vetllar pel compliment del calendari d’obertura, dels horaris establerts i dels Plans
d’Actuació del Mercat.

-

Vetllar perquè l’activitat es realitzi amb la normalitat i harmonia necessàries segons
les disposicions vigents en aquest Reglament, dels Estatuts i de la normativa de
Règim Intern de Funcionament entre els Concessionaris.

-

Comunicar a l’Ajuntament si es produeix el tancament d’una o més parades i si
existeix o no justificació.

-

Atendre les queixes i reclamacions del públic i titulars de les parades i transmetreles, si és necessari, al responsable de l’Ajuntament que designi l’Alcaldia.

-

Aixecar i custodiar actes de les reunions dels òrgans de la Comunitat de
Concessionaris.

-

Mantenir actualitzats els llibres d’ordres i d’incidències del Mercat.

-

Dur a terme les accions necessàries per executar els Plans d’actuació del Mercat.

-

Practicar la inspecció de llocs de venda, vehicles, instruments de pesada i mesura,
etc.
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-

Notificar als titulars dels llocs de venda les disposicions establertes en el present
Reglament, així com les disposicions del òrgans de govern municipal, que els
afectin directament.

-

Donar compte als Serveis Tècnics Municipals de qualsevol anomalia que s’observi.

-

Vetllar de totes les competències que en resultin de l’aplicació d’aquest Reglament.

-

La direcció del Mercat Municipal i del personal de les seves ordres.

-

Tenir cura que l’activitat es realitzi amb normalitat i harmonia necessàries segons
les disposicions vigents i el present Reglament, donant comptes a l’Alcaldia de tota
anomalia que s’observi.

-

Procurar pel bon ordre i neteja del Mercat, per l’adequada eliminació dels residus, i
l’acurat ús d’instal·lacions i consums.

-

Administrar amb rigor, transparència i eficiència els recursos econòmics de
qualsevol procedència que financin les activitats de la Comunitat.

-

Vetllar pel compliment de totes les disposicions que incideixin sobre matèria
d’abastaments, qualitat, fidelitat, pes o mesura, preus i la lliure competència entre
els venedors, com a mitjà de procurar per a l’economia dels consumidors.

-

La col·laboració activa en la vigilància sanitària.

-

Posar en coneixement de les autoritats les infraccions en matèria de competència i
sanitat.

La Comunitat de Concessionaris haurà de contractar una pòlissa d’assegurança multirisc, segons el valor real del centre, tant de l’edifici com de les seves instal·lacions. En
cas de sinistre, la comunitat estarà obligada a la reconstrucció i restitució dels béns
danyats pel valor de la franquícia.
L’ajuntament podrà exigir en qualsevol moment els justificants de pagament regular
d’aquestes pòlisses.
La comunitat pot contractar amb tercers la gestió de les tasques de gestió que té
encomanades, sempre amb compliment dels requisits establerts per les normatives
corresponents.
En tots els supòsits, les contractacions han de limitar expressament la vigència
màxima a la durada del contracte principal, i fer referència a les obligacions generals
de funcionament de la concessió, i a les normes, plans i reglament de règim interior
vigent en cada moment.
En cap cas, les empreses o persones contractades tindran la condició de
concessionaris en les seves relacions amb l’Ajuntament i amb la Junta de
Concessionaris, depenent directament de la Comunitat d’aquesta concessió.
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La Comunitat estarà subjecte a més a més a totes les obligacions d’aquest Reglament,
de la normativa administrativa en especial la reguladora del contracte de gestió del
serveis públics, dels Plecs de Condicions que regulin les concessions administratives
al Mercat Municipal i a les que resultin de les Ordres, Instruccions dictades per
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pel correcte funcionament del servei
públic municipal del Mercat.

1.7. L’Administració i Gerència del Mercat
El Mercat gaudirà d’una Administració i Gerència (ADiGE) professionalitzada. L’ADiGE
dependrà directament de la Comunitat de propietaris/titulars a la que es fa referència
anteriorment i tindrà una plantilla necessària per la prestació del servei.
L’Estructura de l’ADiGE podrà tenir caràcter intern, extern (contractada o convenida
amb una empresa especialitzada) o mixta. Qualsevol que sigui el tipus d’estructura
determinat per la comunitat de concessionaris requerirà la prèvia autorització de
l’Ajuntament.
Quan l’ADiGE tingui una estructura externalitzada totalment o parcialment, les
relacions jurídiques amb la Comunitat de concessionaris tindran caràcter civil o
mercantil.
Correspondrà a l’Administració i Gerència del Mercat, sota la supervisió de la
Comunitat de concessionaris, la prestació del següents serveis:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El manteniment, conservació i neteja de l’edifici i les instal·lacions comunes
La seguretat del recinte
La promoció comercial del centre
La recollida i eliminació de residus
L’administració ordinària de la Comunitat de concessionaris
La gestió i administració de qualsevol altre servei comú o acordat per la
Comunitat de concessionaris
g) L’enllumenat exterior i interior del recinte
h) Altres funcions o responsabilitats derivades d’aquest Reglament o de les
condicions que regulin les diferents concessions administratives (plec de
condicions, contractes, acords d’adjudicació, etc.)
i) L’execució directa del Plans d’actuació del Mercat
j) Qualsevol altra tasca assignada als òrgans de la Comunitat de Concessionaris
L’Administració i Gerència del Mercat i el conjunt dels serveis que a aquest òrgan li
corresponen prestar, es finançaran normalment mitjançant les quotes ordinàries o en
el seu cas, especials, de la Comunitat de Concessionaris.
Serà compatible la figura del gerent amb la de l’administrador i amb la del secretari de
la Comunitat de Concessionaris.
L’Ajuntament haurà d’aprovar el Pla D’Organització i Funcionament de L’Administració
i Gerència.
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1.8. Cànon concessional
Tots els llocs i espais de venda estaran subjectes, en els termes d’aquest Reglament,
pels Plecs de Condicions Reguladores i pels acords d’adjudicació, al cànon
concessional que es regula als apartats següents:
1. El cànon concessional del Mercat tindrà les modalitats de cànon d’adjudicació,
cànon de transmissió i cànon anual.
2. El cànon d’adjudicació es farà efectiu per una sola vegada en el moment que
s’atorgui la concessió administrativa i la seva quantia es determinarà al Plec de
Condicions Regulador.
3. El cànon de transmissió es fixarà cada vegada que es produeixi una
transmissió autoritzada per l’Ajuntament i, en defecte de regulació expressa per
l’Ajuntament, tindrà la quantia equivalent al 10% del preu de la transmissió.
4. El cànon anual es meritarà l’1 de gener de cada any i tindrà la quantia que
resulti del Plec de Condicions. No es meritarà en l’any natural en que es
produeixi l’acord d’adjudicació de la concessió

2. ADJUDICACIÓ DEL LLOCS DE VENDA
La utilització dels elements/espais de venda del Mercat, estarà subjecte a concessió
administrativa durant un termini que es farà constar necessàriament en el Plec de
Clàusules de la Concessió. Podran atorgar-se pròrrogues, sense que puguin excedir el
termini total previst per la llei.
La concessió donarà dret a ocupar de manera privada i amb caràcter exclusiu,
cadascun dels espais o elements del Mercat que no tenen la condició de “comuns”
amb la finalitat i l’obligació de destinar-los a la venda o serveis de la modalitat i articles
autoritzats.
La forma d’adjudicació dels elements/espais del Mercat s’efectuarà ordinàriament
mitjançant concurrència d’ofertes i negociació amb els diferents operadors
especialitzats, que el concessionari consideri necessaris pel correcte funcionament del
Mercat.
No s’admetran situacions de concentració de punts de venda, directa o indirectament,
en un mateix titular que suposin limitacions a la lliure competència i diversitat de
l’oferta.
En cas de renúncia voluntària del concessionari, els concessionaris limítrofs podran
optar a la concessió sempre que no suposi una situació de concentració prevista a
l’apartat anterior d’aquest mateix punt.
En expirar el termini total previst de la concessió, o quan aquesta s’extingeixi per
qualsevol motiu, les instal·lacions, obres i millores realitzades en la parada de venda
reverteixen, en bon estat de funcionament, a l’Ajuntament, sense que tingui el
concessionari cap dret a abonament de cap quantitat per les instal·lacions, obres i
millores realitzades.
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Excepcionalment, per raons justificades de garantir una oferta suficient, el
concessionari podrà concedir autorització de l’ús de les zones comuns del Mercat.

2.1. Llicències i autoritzacions
Els llocs i espais de venda del Mercat estaran subjectes als permisos i llicències
municipals previstos a la normativa d’intervenció ambiental i a la normativa urbanística.
L’autorització municipal de caràcter comercial prevista a la normativa en matèria
d’equipaments comercials, i en el Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials,
s’haurà de tramitar per l’operador del supermercat.
Tanmateix les diferents activitats que aculli el Mercat Municipal restaran subjectes a
les autoritzacions d’altres Administracions Públiques que normativament
corresponguin.

3. CONDICIONS DELS LLOCS DE VENDA

3.1. Característiques constructives
El lloc de venda reuniran les següents característiques constructives:
-

Les determinades del propi de construcció de l’edifici quant a superfície, límits,
gàlib i instal·lacions.

-

Les determinades pels projectes de reforma i remodelació del Mercats als efectes
de millorar i modernitzar el servei públic.

-

Les determinades per les necessitats d’adaptació i l’activitat de denominació. Els
titulars de les concessions hauran de realitzar, a càrrec seu, les obres i
instal·lacions necessàries per desenvolupar l’activitat comercial a la qual es
destinin. Igualment, hauran de procedir, si s’escau, a la instal·lació de comptadors
per registrar els consums propis del seu lloc de venda.

-

El concessionari podrà establir un tipus de model o disseny de taulells i de
qualsevol altre element destinat a l’expedició d’articles.

-

Totes les obres i instal·lacions a realitzar pels titulars de les concessions hauran de
comptar amb la prèvia llicència municipal, d’acord amb el previs amb aquest
Reglament.

3.2. Separació entre parades
Existirà una total separació entre les parades de venda de diferent classificació.
Solament és possible la unificació i l’ampliació de parades sempre que siguin d’un
mateix titular i siguin d’una mateixa denominació.
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3.3. Instruments de mesura
Els instruments de pesar i mesura utilitzats al Mercat hauran d’ajustar-se als models
homologats pels organismes oficials. En qualsevol moment la direcció del Mercat
podrà comprovar el seu correcte funcionament.

4. ACTIVITATS I HORARIS

4.1. Obertura del Mercat
El Mercat obrirà ordinàriament tots els dies laborables, de dilluns a dissabte llevat que
s’acordi pel concessionari altre règim.
Llevat d’autorització de caràcter general o específica (per algun espai o espais
concrets) atorgada pel concessionari, l’horari d’obertura inclourà matí i tarda.
En qualsevol cas, es garantirà als usuaris un horari suficientment ampli almenys tres
tardes a la setmana.

4.2. Elements comuns
Els titulars dels espais del Mercat podran utilitzar el moll de càrrega i descàrrega i
qualsevol altra dependència comunitària o que es creï, respectant les normes
d’utilització d’aquests elements, d’acord amb el que disposi les normes internes del
Mercat.

4.3. Calendari de treball i obertura
El concessionari establirà un calendari de treball i vacances obligatòriament per a tots
els llocs o espais de venda, per tal de garantir a la població un servei òptim i suficient.

4.4. Retolació de preus
En tots els llocs de venda es col·locaran a la vista del públic els preus dels articles que
es venen. L’Ajuntament vetllarà per la correcta identificació en banderetes o cartells
dels productes, preus, classes, origen, etc. Conforme la normativa sanitària i de
consum.

4.5. Tancament injustificat
Es declararà vacant el lloc que no s’obri al públic per trenta dies consecutius, fora que
s’hagués obtingut pel titular, la corresponent autorització del concessionari pel termini
a terminar en cada cas o, si es donés el cas, de baixa per malaltia amb la
corresponent justificació mèdica.
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No s’interromprà el termini establert en l’apartat anterior l’obertura del lloc durant un o
més dies, als efectes de simular una aparença de venda.

5. DRETS I DEURES INDIVIDUALS DE CADA CONCESSIONARI

5.1. Capacitat per gaudir de la concessió
Poden ser concessionaris dels espais, les persones físiques o jurídiques de
nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat de la Unió Europea, o d’un tercer
Estat amb permís de residència i treball i plena capacitat jurídica i d’obrar conforme la
normativa de contractació administrativa vigent en cada moment.
No podran ser-ho aquells que hagin estat sancionats amb la pèrdua de la concessió en
el darrers tres anys.

5.2. Titularitat en pro indivís
La titularitat de la concessió en pro indivís s’acceptarà però la responsabilitat dels
titulars serà solidària de manera que qualsevol d’ells serà responsable davant
l’administració de totes les obligacions i càrregues derivades de la concessió.

5.3. Drets concessionals
Els drets dels titulars dels espais són:
-

Utilitzar les instal·lacions incloses a la concessió administrativa durant el període
de vigència de la mateixa i de les pròrrogues que s’atorguin, a comptar des de
l’eficàcia de l’acord d’adjudicació per part del concessionari, llevat que el plec de
condicions computi als terminis de forma diferent.

-

Cedir o traspassar els seus drets sobre la titularitat dels llocs de venda en la forma
i les condicions que estableix el present Reglament i el contracte.

5.4. Deures econòmics
Els deures econòmics dels titulars dels llocs de venda són:
-

Satisfer les contraprestacions econòmiques establertes per obtenir la titularitat i la
resta dels drets econòmics al concessionari del conjunt del Mercat que es
preveuen en aquest Reglament.

-

Satisfer les taxes i/o preus públics i demés despeses o tributs que recaiguin sobre
l’activitat exercida en els llocs de venda, per fer front a les despeses de
manteniment, gestió, assegurances, consums generals de l’edifici, neteja,
eliminació de residus, seguretat i quantes despeses siguin atribuïbles a l’activitat
pròpia de l’edifici.
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-

Satisfer les despeses de l’equipament mobiliari dels llocs de venda necessari per a
desenvolupar l’activitat a la qual es destina la parada.

-

Així mateix serà al seu càrrec la contractació dels serveis d’aigua, gas, telèfon i
electricitat i el pagament que correspongui dels consums, així com la instal·lacions
de comptadors.

-

Satisfer les quotes ordinàries o especials acordades per la Comunitat de
Concessionaris.

5.5. Deures relacionats amb la prestació del servei públic
Els deures dels titulars quan a l’activitat són:
-

Les persones físiques titulars dels llocs de venda estan obligades a exercir
personalment l’activitat comercial o a través d’assalariats sempre que aquests
estiguin en possessió de la documentació laboral i sanitària que els acrediti. Cas
que el titular sigui una persona jurídica, la venda s’haurà de realitzar per
treballadors directament vinculats a la mateixa.

-

Tenir a disposició i mostrar en qualsevol moment tota la documentació que acrediti
el seu dret al lloc de venda i la relacionada amb l’activitat que realitza.

-

Mantenir en perfecte estat de neteja i conservació el lloc de venda sense residus i
en perfectes condicions higièniques i de prestació.

-

Exercir ininterrompudament durant les hores assenyales la seva activitat comercial.

-

Vestir correctament i amb netedat la vestimenta apropiada. Tractar amb correcció
els altres concessionaris, el públic i els empleats municipals.

-

Contribuir a la neteja, ornat, conservació i vigilància del Mercat.

-

Complir els procediments de recollida, selecció, tractament i eliminació dels
residus, conforme el sistema de gestió vigent en cada moment.

-

Respondre dels danys i perjudicis que ocasionin en l’exercici de la seva activitat en
els llocs de venda.

-

Respectar els drets de la resta dels concessionaris.

-

Donar compliment immediat als acords adoptats per l’Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles i per la Junta de la Comunitat de Concessionaris, sense perjudici
dels recursos que corresponguin.

-

Satisfer el cànon previst en aquest Reglament i les quotes generals o especials de
la Comunitat de Titulars dels drets concessionals, els tributs municipals i qualsevol
altre obligació econòmica derivada de la seva condició de concessionaris.
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6. TRANSMISSIBILITAT. CANVI DE DENOMINACIÓ

6.1. Transmissió de la concessió
El concessionari principal del servei del Mercat Municipal podrà autoritzar la
transmissió d’espais a tercers per part de l’adjudicatari pel temps que resti fins a la
finalització del termini de concessió o de la seva pròrroga, sempre i quan el nou titular
de la concessió reuneixi les condicions que exigeix el present Reglament i el Plec de
Condicions.
En cap cas, la transmissió o traspàs de la concessió suposarà una nova adquisició de
drets diferents dels continguts al títol concessional.
Especialment s’exigeix que el cessionari s’obligui a continuar venent els mateixos
articles que el seu antecessor en el lloc de venda. El cessionari se subroga en el drets
i obligacions inherents a la concessió.
Cedent i cessionari faran una sol·licitud conjunta al concessionari principal, en la que
constarà el preu de la cessió.
El concessionari principal, en el termini màxim de trenta dies hàbils a partir de l’entrada
de l’escrit al registre general, adoptarà algun dels acords següents:
-

Autoritzar la cessió percebent l’Ajuntament el cànon de transmissió citat en aquest
Reglament.

-

Fer us del dret (tanteig i retracte) preferent a recuperar el lloc de venda pagant al
concessionari el preu que declara de transmissió.

6.2. Procediment de transmissió
Per sol·licitar l’autorització prevista en l’article anterior, cedent i cessionari presentaran
instància conjunta acompanyada dels DNI/NIF, el títol d’adjudicació, justificant d’estar
al corrent de pagament envers l’Ajuntament i la Junta (Comunitat de Concessionaris),
certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social. El
cessionari també aportarà declaració responsable de no estar comprès en cap causa
d’incompatibilitat o prohibició de contractar amb les administracions públiques, ni en
els supòsits d’exclusió previstos en el present Reglament.

6.3. Autorització de la cessió
L’autorització de la cessió es concreta amb el lliurament corresponent que haurà
d’especificar el període de vigència de la concessió pel temps que li quedava per
gaudir al cedent.
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6.4. Transmissió mortis causa
En cas de canvi de titularitat per actes mortis causa, l’hereu, dins el termini de tres
mesos de la defunció del causant, ha de sol·licitar a l’Ajuntament el canvi de titularitat
del lloc de la venda al seu favor. El concessionari principal exercirà en aquest cas la
potestat indicada en el present Reglament.
Transcorreguts tres mesos sense haver efectuat la petició, l’interessat perd tots els
drets sobre el lloc de venda, que passa a poder del concessionari principal. La
justificació de la transmissió requereix la presentació dels documents següents:
-

Certificació de defunció del causant.

-

Escriptura d’acceptació de l’herència o declaració jurada de què no hi ha ningú que
pugui tenir millor dret, amb signatura de conformitat si escau dels descendents del
titular en el mateix grau.

-

Document que justifiqui que s’ha efectuat la liquidació de l’impost general de
successions o altre que el substitueixi.

Tot i això sense perjudici que en el successor concorrin els requisits necessaris per a
ser titular del lloc de venda.
En els casos de minoria d’edat, s’aplicarà allò que disposi el Codi Civil en aquest tema.

6.5. Canvi de denominació
En el cas que el concessionari d’un espai demani canvi de denominació, presentarà al
registre general de l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud.
El concessionari principal ho podrà autoritzar després d’haver-ho exposat durant un
termini de deu dies a través del tauler d’anuncis del Mercat. En cas d’obtenir
l’autorització, el peticionari haurà de satisfer la quantitat que es determini.

7. EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS
El dret de la titularitat del lloc de venda s’extingirà pels motius previstos en el Plec de
Condicions de la concessió o a la normativa vigent.
Els titulars dels llocs de venda, al finalitzar la concessió, hauran de deixar-los lliures i
buits, a disposició de l’Ajuntament.
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8. FALTES I SANCIONS

8.1. Responsables
Els titulars de les diferents concessions o la Comunitat de Concessionaris, quan
correspongui, seran responsables de les infraccions d’aquest Reglament, que
s’especifiquen en els següents apartats:

8.2. Faltes lleus:
-

Les discussions que produeixin escàndol.

-

La negligència del precepte d’acurada netedat de les persones i dels llocs.

-

La inobservança lleu de les instruccions de l’Ajuntament.

-

El comportament contrari al bon consum i normes de convivència.

-

L’abastament deficient o el tancament no autoritzat del lloc de venda durant un
temps superior als tres dies sense causa justificada.

-

La no obertura per un període inferior a 3 dies.

-

Les demés faltes lleus determinades en les condicions de cada concessió
administrativa.

-

Qualsevol altra infracció d’aquest Reglament no constitutiva de falta greu o molt
greu.

8.3. Faltes greus:
-

La reiteració de qualsevol falta lleu.

-

La modificació de l’estructura o instal·lacions dels llocs sense l’autorització de
l’alcaldia.

-

Produir amb dol o negligència danys a l’edifici, llocs o instal·lacions.

-

Els fraus en la quantitat o qualitat dels articles venuts.

-

El tancament no autoritzat del lloc durant un temps superior als 15 dies
consecutius.

-

No mostrar la documentació a la fa referència l’apartat corresponent d’aquest
Reglament.

-

L’incompliment de la normativa comercial vigent.

-

La no obertura injustificada per un període entre 3 i 29 dies.
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-

L’incompliment de les condicions concessionals no essencials.

-

L’incompliment de les obligacions jurídiques i econòmiques dels Plans d’Actuació
del Mercat (PAM).

-

La inobservança de les obligacions d’aquest Reglament quan suposi perjudici del
interessos dels usuaris i consumidors.

-

Les demés faltes greus determinades en les condicions de cada concessió
administrativa.

8.4. Faltes molt greus
-

La reiteració de qualsevol falta greu.

-

La no obertura del lloc durant trenta dies.

-

L’ús indegut del lloc adjudicat per una altra activitat que no sigui la pròpia que li
correspon.

-

L’incompliment manifest de les condicions concessionals.

-

L’incompliment de les obligacions jurídiques i econòmiques dels Plans d’Actuació
del Mercat (PAM), quan això posi en risc o perjudiqui el normal funcionament dels
serveis del Mercat.

-

La inobservança de les obligacions d’aquest Reglament quan això suposi un
perjudici greu o un risc potencial per la salut o seguretat dels consumidors, usuaris
o de les persones que presten serveis al Mercat.

-

Les demes faltes molt greus determinades en les condicions de cada concessió
Administrativa.

8.5. Sancions
Les sancions per les conductes infractores seran les següents:
-

Per faltes lleus:
Advertiment o multa fins 500 €
Les demés sancions específiques determinades a les condicions de cada
concessió.

-

Per faltes greus:
Multa de 501 € fins a 5.000 €
Decomís dels articles que siguin motiu de la infracció
Suspensió temporal de l’activitat el termini màxim d’un mes

Annex 18. Reglament del Mercat Municipal de Sant Fost

Pàgina 19 de 24

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Les demes sancions específiques determinades a les condicions de cada
concessió.
-

Per faltes molt greus:
Multa de 5.001 € fins el màxim que la legislació autoritzi a l’Ajuntament.
Suspensió temporal de l’activitat fins un termini màxim de tres mesos.
Pèrdua de la concessió en el seu cas.
Les demès sancions específiques determinades a les condicions de cada
concessió.

8.6. Graduació de les sancions
Sense depassar el màxim autoritzat, la quantitat de les sancions es fixarà de
manera discrecional tenint en compte les circumstàncies agreujants o atenuants
del cas.
-

Es consideraran circumstàncies agreujants:
La reiteració.
La reincidència.
El nivell de risc creat.
El perjudici causat.

-

Es consideraran circumstàncies atenuants:
La no existència de sancions anteriors en un període de 5 anys.
La inexistència total de risc o de perjudicis a tercers.

8.7. Procediment i competència per sancionar
Correspon la imposició de les sancions a l’alcalde, excepte la pèrdua de la
concessió que correspon al concessionari principal.

9. CLASSIFICACIÓ DELS ARTICLES DE VENDA

9.1. Classificació dels espais de venda.
Els articles de venda a les parades i locals s’ajustaran a la classificació següent:
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Peix i marisc: Tota classe de peix i marisc fresc, així com tota classe d’articles
semielaborats, refrigerats, precuinats i congelats en els quals els ingredients siguin els
de la denominació.

Pesca salada, olives i conserves: Tota classe de peix i marisc salat, sec, fumat,
remullat o en salmorra; olives; conserves i semiconserves vegetals i de peix, essent
els únics autoritzats per a detallar-les. Igualment, podran vendre articles
semielaborats, refrigerats i precuinats en els quals els ingredients siguin els de la
denominació.
Carnisseria: Tota classe de carn fresca, frigoritzada o congelada, de bou; vaca;
vedella; xai; be moltó; cabrit, cavall i brau. Igualment, podran vendre articles
semielaborats, refrigerats i precuinats en els quals les carns esmentades en siguin el
ingredient.
Menuts: Menuts de bestiar boví, oví i de llana, frescos, refrigerats o congelats.
Igualment, podran vendre articles semielaborats, refrigerats i precuinats en els quals
els ingredients principals siguin els productes esmentats.
Cansaladeria – xarcuteria: Carns de porc i de cansalada fresca, refrigerada, salat i
congelat, embotits de tota classe, pernils, llard; foie-gras i altres productes crus del
porc, secs, fumats o curats i derivats semielaborats i precuinats frescos o refrigerats; a
més a més podrà vendre i detallar formatges de tots tipus i els seus derivats.
Aus, caça i ous: Carns de gallina; pollastre; ànec; oca; coloms i altres aus
comestibles; caça; conills; cargols i ous de tota classe. Igualment podran vendre
articles alimentaris semielaborats; refrigerats i precuinats, on els ingredients siguin els
productes esmentats.
Fruita i verdura: Tota classe de fruites; verdures; hortalisses; patates; altres tubercles
i bolets, aquests frescos o secs. Igualment podran vendre articles semielaborats,
refrigerats i precuinats en els quals els productes esmentats siguin el seu ingredient.
També estan autoritzats a vendre cargols.
Llegums i cereals: Tota classe de llegums, pastes i cereals secs, cuits i remullats;
grans i les seves farines, pures i sèmoles. També podran vendre, en instal·lacions
adequades i separades, llavors i fruits secs dessecats, torrats i salats, envasats o
detallats. Igualment, podran vendre articles alimentaris semielaborats, precuinats en
els quals l’element bàsic sigui qualsevol dels articles indicats, i podran detallar tots
aquells productes d’aperitiu (“snack”) com patates fregides i similars.
Bar, menjars i begudes, plats cuinats: Servei al públic en forma de consum de tota
classe d’articles de menjar i beure, expedits a la pròpia barra. La denominació bar
comporta la possibilitat d’instal·lar tamborets en una franja de 50 centímetres al voltant
del taulell.
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Despatx de pa: Pa normal i especial, productes de la massa de pa, panets i
pastisseria. Amb la instal·lació adequada podran vendre pastisseria calenta que no
precisi refrigeració.
Productes dietètics i d’herbolari: Venda de tota classe de productes naturals i
elaborats que, a més dels seus valors nutritius, tinguin una funció terapèutica,
destinats a l’alimentació de règim, també podran vendre plantes medicinals,
aromàtiques i per a infusions.

Productes congelats: Venda de tota classe d’articles congelats, estan autoritzats a
detallar per unitats i plats precuinats d’elaboració industrial.
Queviures: Venda de pastes per a sopa fresques o seques; fruites ensucrades; cafès;
sucres; cacaus i els seus derivats; xocolates, galetes; melindros, dolços i neules;
pastes seques; fruites en almívar; codonyats i gelees; tota classe d’espècies: torrons;
llet i derivats; fruits secs i torrats envasats o detallats; aigües i sucs de fruita envasats;
caves, licors i vins embotellats de tota classe; olis i sabons, lleixius, blauet de rentar;
tota classe d’espècies; conserves de tota classe sense detallar i llegums i cereals
sense remullar i/o cuinar.
Plats precuinats: Tot tipus de menjars preparats, precuinats en els quals els
ingredients pertanyin a una o vàries denominacions. Caldrà que es despatxin envasats
i per emportar.
Dolços i llaminadures: Caramels, bombons, xocolates, ensucrats, xiclets, fruites
ensucrades, extractes de regalèssia, envasats a dojo.
Altres especialitats: S’entén la venda d’una especialitat concreta d’alimentació,
present o no en les demés denominacions de les parades situades a la planta de
vendes del mercat. Prèvia sol·licitud i mitjançant memòria comercial corresponent,
l’ajuntament podrà autoritzar especialitat no compresa entre les anteriors. En cas de
sol·licitud d’una denominació existent l’autorització estarà en funció de l’exhauriment o
no del nombre de denominacions màxim permès.
Autoservei del tipus supermercat: segon les característiques que el defineixen en la
normativa de comerç de Catalunya.
Serveis o botigues no alimentàries no incompatibles amb l’establiment del
Mercat Municipal.
Altres especialitats no alimentàries: Prèvia sol·licitud mitjançant memòria comercial
corresponent, l’ajuntament podrà autoritzar l’especialitat.
La classificació anterior de productes de venda no és excloent. El concessionari té les
facultats d’autoritzar-ne d’altres.
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9.2. Activitat del lloc de venda.
Un lloc de venda no podrà tractar la venda de mes articles que els que figurin en una
sola de les denominacions de la relació d’articles de venda citats anteriorment o que
estiguin degudament autoritzats.

9.3. Participació d’usuaris i consumidors.
L’Ajuntament podrà promoure la creació d’òrgans o grups de treball per la col·laboració
ciutadana, es constituiran en el marc del Reglament de Participació Ciutadana i la
normativa reguladora vigent.

Es podrà constituir una comissió integrada per representants de l’associació de
concessionaris, el regidor responsable del servei de Mercat i aquell personal municipal
que es consideri oportú, als efectes d’elevar propostes sobre millora i funcionament del
servei que es traslladaran als òrgans de govern municipal, propostes de modificació i
millora d’instal·lacions, propostes de plans generals de funcionament, emetre informe
sobre els diferents assumptes en que això es preveu, efectuar propostes sobre
activitats, nombre i classe dels llocs de venda, etc.

10. PLANS D’ACTUACIÓ, PARTICIPACIÓ DE CONSUMIDORS, USUARIS I
VENEDORS

10.1. Comissió Mixta de Col·laboració i convenis amb l’Ajuntament
Amb caràcter consultiu (no decisori ni vinculant) per l’ajuntament, es podrà constituir
una Comissió mixta de col·laboració, integrada per representats dels concessionaris i
pels representants de l’Ajuntament, la qual podrà sol·licitar, informar o suggerir les
actuacions que cregui convenients per a la bona marxa del Mercat, i si és el cas,
canalitzar les queixes de compradors i venedors.
La composició de la Comissió col·laboradora s’acordarà per la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament prèvia consulta i audiència a la Comunitat de concessionaris, en tot
cas la presidència recaurà en el regidor o persona en qui delegui l’alcalde.
L’Ajuntament podrà subscriure els convenis adequats i oportuns adreçats a
l’administració, conservació, manteniment, obertura, tancament i qualsevol altre propi
del funcionament del Mercat.

10.2. Associacions de comerciants
Sens perjudici de la representació que correspongui a la Comunitat de Concessionaris
o a la Comissió Mixta Col·laboradora podran constituir-ne associacions per part dels
concessionaris o venedors en defensa dels seus propis interessos.
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10.3. Plans d’Actuació del Mercat
Els Plans d’Actuació del Mercat (PAM) son instruments de planificació i gestió aprovats
per l’Ajuntament que vinculen jurídicament i econòmicament a la Comunitat de
Concessionaris i també als concessionaris individualment.
Els PAM no poden modificar aquest Reglament ni les condicions reguladores de les
concessions administratives.
L’execució dels PAM correspon a la Comunitat de Concessionaris mitjançant l’ADiGE,
llevat que per conveni pugin correspondre a l’Ajuntament o altres entitats públiques o
privades.
Els PAM es financen normalment mitjançant quotes ordinàries o especials percebudes
per la Comunitat, llevat que el mateix pla determini altre tipus de finançament.
Tenen la consideració de Plans d’Actuació del Mercat els que es detallen a
continuació:
-

Pla d’organització i funcionament de l’administració i gerència.

-

Pla de manteniment, conservació, reparacions i revisions. periòdiques (tant
reglamentàries com no reglamentàries) de l’edifici i instal·lacions.

-

Pla de gestió dels serveis comuns del centre.

-

Pla d’acció i dinamització comercial.

-

Pla d’obertura i funcionament del centre.

-

Pla de tràfic, mobilitat i de càrrega i descàrrega de mercaderies.

-

Qualsevol altre PAM definit pel plenari municipal.

La iniciativa per la formulació, modificació o revocació dels PAM correspon
indistintament als concessionaris del Mercat i a l’alcalde/essa (d’ofici), aquesta
iniciativa podrà exercir-se també per un regidor/a delegat/da.
Els promotors d’elaboració dels PAM, el presentaran un cop redactat a l’Ajuntament
per la seva tramitació i aprovació per part de l’òrgan municipal de govern competent.
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part
del/s Contractista/es.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar,
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.

2. DADES DEL PROJECTE

2.1. Tipologia de l'obra
Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles.

2.2. Situació
Carrer: Granja de Can Coromines, s/n.
Població: Sant Fost de Campsentelles.

2.3. Pressupost aplicació de l’estudi de seguretat
El pressupost d’execució per contracte per l’aplicació de les mesures de prevenció
definides en el present estudi de seguretat i salut, és de 87.743,74 € (vuitanta-set mil
set-cents quaranta-tres euros amb setanta-quatre centims).

2.4. Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18 mesos.
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2.5. Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30 persones.

2.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Enderrocadors.
Escaladors.
Operadors de maquinària de moviment de terres.
Operadors de maquinària d’elevació.
Col·locadors de vorades.
Jardiners
Encofradors.
Ferrallistes.
Paletes.
Muntadors d’estructura metàl·lica.
Muntadors d’estructura de fusta.
Muntadors de cobertes.
Muntadors de bastides.
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.
Soldadors.
Tubers.
Manyans.
Pavimenters.
Fusters.
Vidriers.
Metal·listes.
Enrajoladors.
Enguixadors.
Pintors.
Col·locadors de sostres falsos.
Impermeabilitzadors.
Col·locadors d’aïllaments.
Regaters.
Instal·ladors de xarxa de sanejament.
Instal·ladors de sanitaris.
Instal·ladors de climatització.
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Instal·ladors elèctrics.
Instal·ladors d’enllumenat.
Instal·ladors d’aparells d’elevació.
Instal·ladors de senyalització.
Instal·ladors de sistemes de control.
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas.
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat.
Instal·ladors d’enllumenat públic.
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons.
Instal·ladors de mobiliari urbà.
Instal·ladors d’equipaments especials.

2.7. Maquinària prevista per a executar l'obra
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT
Excavadores.
Carregadores.
Retrocarregadores.
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ
Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador de pneumàtics.
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA
Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS
I FORMIGONS
Formigoneres
Sitges per a ciment
Camió formigonera
Bombes de formigó.
Projectors de morter i formigons
Vibradors
Convertidors i grups electrògens
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MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ
Grua sobre pneumàtics autopropulsada
Grua sobre camió amb pluma telescòpica
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal)
Montacàrregues de materials
Plataformes mòbils elevadores (tisores)

3. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

3.1. Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. La distribució interior d’obra
podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb
canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i
aïllament dialèctric en les zones necessàries.

3.2. Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. Si es
produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb
bactericides.

3.3. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents
-

-

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats
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-

-

-

-

-

-

-

compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de
Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació,
etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions
elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que
caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturarse ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin
aigua abundant.

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
-

-

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a
1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més
pròxim, no excedirà de 25 m.
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-

-

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més
pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades
als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de
l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

4.1. Serveis higiènics
Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a
mínim, per a cada 25 persones
Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

4.2. Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

4.3. Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2
m2 per treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
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microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa)
per a dipositar les escombraries.

4.4. Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

4.5. Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors
durant més de tres mesos,s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures de
farmaciola del personal d’obra. En obres el nivelld’ocupació simultani del qual oscil·li
entre 10 i 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituïtper un
armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. Per a contractacions inferiors a 10
treballadors, podrà ser suficientdisposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’Encarregat.
El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies.
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més
pròxims, ambulàncies i bombers.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim
de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls,
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Si l’obra contracte entre 50 i 200 treballadors, es construirà una farmaciola fixa que
disposarà de dues peces (sala d’espera i sala de reconeixements), separades per un
envà, o bé per un mampara. La sala de reconeixement i cures disposarà d’una taula
clínica amb fitxer de reconeixement i telèfon, una vitrina clínica, una escala d’optotipus
per a graduació de la vista, un aparell de respiració artificial i un parell de lliteres
plegables. El seu instrumental serà decidit pel facultatiu mèdic-sanitari responsable.
L’obra que sobrepassi els 200 treballadors disposarà d’instal·lacions sanitàries
completes i equipades amb criteris de medicina assistencial i preventiva, disposant a
més a més d’un servei higiènic (lavabo i wàter), i si existeix torn de nit i ATS de
guàrdia, es disposarà a més a més d’una habitació accessòria amb un llit per a cada
100 treballadors (habitació de recuperació).
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5. ÀREES AUXILIARS

5.1. Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de
gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà
de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura
i topall per a rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica.
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés
mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m)
a partir de 2 m de l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

5.2. Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per
treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega)
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del
recorregut de l’òrgan móvil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor
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radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estarán apantallats i
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m
sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips,
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia será independent del sistema
normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses,
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de posibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de
conformitat a les instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys,
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora
(no inferior a 10 cops).

5.3. Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la
planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.
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6. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï
el lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que
això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats
al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

7.1. Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:
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− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble
i com a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
-

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom
químic de les substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del
primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
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Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants,
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

8. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases,
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra,
es situaran segons s’indica en l’apartat „Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit
públic“.

8.1. Serveis afectats
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels

Pàgina 18 de 35

Estudi de Seguretat i Salut

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

8.2. Servituds
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

9. UNITATS CONSTRUCTIVES
MOVIMENTS DE TERRES
FONAMENTS
ESTRUCTURES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
ARQUITECTURA: ACABATS INTERIORS I FAÇANA
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS)
COL·LOCACIÓ DE VIDRES FAÇANA
REVESTIMENT DE FUSTA FAÇANA
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I ABASTAMENT
URBANITZACIÓ EXTERIOR
MOBILIARI URBÀ
JARDINERIA
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10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art.
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

10.1. Procediments d'execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució,
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut
de l’obra.

10.2. Ordre d'execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els
mitjans a emprar.

10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes
unitats respecte a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS:

Mitjançant la fixació de terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.
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11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el
procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art.
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad
para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP,
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable,
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els
indicats a continuació:
-

-

-

Catifa portàtil de neoprè per treball en planols inclinats
Equip d'encofrat de murs de formigó amb sistema de seguretat integrat amb tots
els requisits reglamentaris
Equip d'encofrat de pilars de formigó, amb sistema de seguretat integrat amb tots
els requisits reglamentaris
Bastida modular d'estructura tubular com a protecció integrada per a la realització
d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en
alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat
integrat amb totsels requisists reglamentaris
Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat amb dispositiu
d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès
Bastida de cavallets amb sistema de seguretat integrat
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-

-

-

-

-

-

-

Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets,
brides normalitzades i vàlvules antiretrocès
Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de
seguretat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent
nivell
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)
Equip d'encofrat horitzontal recuperable per a sostre reticular amb sistema de
protecció integrat contra caigudes, amb xarxa tipus tenis, ancorada amb ganxos al
cap dels puntals
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçària, sostre
de xapa d'acer de 3mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic, amb sistema de seguretat integrat, de
llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés
articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de materials al nivell del treball, regulable en alçària
Pinça manual ergonòmica per al transport de blocs i totxos
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè
Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Estrebat de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors
hidràulics o roscats
Sitja-barrejadora per la confecció de morter
Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura
Estrebat amb tensor en pou circular
Estrebat amb tensor en pou rectangular
Apuntalament amb panells sobre talús inestable
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-

-

-

-

-

Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema
de protecció integrat
Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat
amb plataforma de treball i barana perimetral ambels requisits reglamentaris
Plataforma metàl.lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb
trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde connectat a terra
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de
protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A d'intensitat nominal
Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de
3 - 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de
camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Torreta per al formigonat de pilars
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic
Ventosa de seguretat per manipulació de vidres
Recipient metàl.lic per la manutenció de materials a granel per una càrrega
màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i
de gruix 3 mm
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos portàtil
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms)
Luxòmetre portàtil
Detector portàtil d'instal.lacions i serveis soterrats
Termòmetre/ baròmetre
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó iamb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega,
brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
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13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de
Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓMESURES

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel
beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra,
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES

15. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament
s’han assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC),
sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que
singularitzen la Senyalització i l’Abalisament, com un Sistema de Protecció,
potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI).
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi
ambient i la persona.

16. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat
que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a
cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als
Bombers o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es
col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o
l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE
SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i
elements de protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

16.1. Àmbit d'ocupació de la via pública
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar
i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.
Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
−
−

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.
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−

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

16.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic Tanques
Situació:

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de
la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques:

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions
momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements:

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements
reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment:

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el
seu estat original.

Accés a l’obra
Portes:

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per
a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial
del tancament.
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16.3. Operacions que afecten l'àmbit públic
Entrades i sortides de vehicles i maquinària
Vigilància:

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar
accidents

Aparcament:

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega
i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la
calçada

Camions en espera: Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un
espai adequat a aquest fi fora de l’obra
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega,
descàrrega i transport interior de l’obra
Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:
−

−
−

−
−

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm,
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al
Coordinador de Seguretat de l’obra
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments
sobre la calçada

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega:
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La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra
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Apilament:

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut
un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuació immediata
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats

Evacuació:

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de
vianants o vehicles
Bastides:

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors
a la construcció a realitzar
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una
protecció de la caiguda de materials i elements formant un
entarimat horitzontal a 2,80m d’alçada, preferentment de peces
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida,
així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti
1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones
opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols

Xarxes:

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als
vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es
col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes
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Grues torre:

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament
del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els
límits del solar o del tancament de l’obra
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran
les mesures indicades per a càrregues i descàrregues

16.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions
productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada
parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat,
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un
horari específic.
Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir
pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
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16.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
Senyalització i protección
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització
d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
−
−

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m).

Elements de protección
Pas vianants:

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze
centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases:

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi
hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el
tram (intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus
a passos provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans
de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació,
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD
– 2.
Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una
barana fixa de protecció.
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris
provisionals compliran les següents condicions mínimes:
−
−
−
−
−
−

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una
fletxa de senyalització.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de
seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació

16.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la
zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a
l’espai públic.
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En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis
corresponents per tal de coordinar les operacions.

17. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

17.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.

17.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones
que transiten pels voltants de l'obra:
−
−

−

−

Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de
perill.
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

18. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta
obra són:
− Incendi, explosió i/o deflagració.
− Inundació.
− Col·lapse estructural per maniobres fallides.
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− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents
mesures mínimes:
− Ordre i neteja general.
− Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
− Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
− Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
− Punts de trobada.
− Assistència Primers Auxilis.

Barcelona, juliol de 2011

L’autora del projecte
Elena Vidal Sarmiento
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització,
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
− “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació”, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
− “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat” i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se
o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació
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dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin
mesures alternatives.
Plec:
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
Plànols:
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.
Amidaments:
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.
Pressupost:
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas,
del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la
realització de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es
tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant,
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se,
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament
i amb els seus propis mitjans.
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document
contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre
les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I
CONSTRUCTIU

COMPETÈNCIES

DELS

AGENTS

DEL

FET

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de
reduir-ne els efectes a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor
Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament,
decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de
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construcció a sí, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota
qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en
fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient Contractar en fase de
Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar
als mateixos les modificacions pertinents.
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici
de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les
mateixes.
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.
2. Gestionar el ‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives
llicencies i autoritzacions administratives. El Promotor es responsabilitza que tots els
agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de
Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia,
pel cap baix, equivalents.

2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager''
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project Manager’‘
i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada que,
per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma individual o
col·lectiva i, en representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la
gestió executiva-técnica-econòmica-financera del Projecte (Project Manager) o de
l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), administrant els recursos propis o
aliens, de la promoció per compte d'aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor Manager’‘:
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la responsabilitat de
les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de Projecte (Project
Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor Manager), en matèria de
prevenció de la sinistralitat laboral.

2.3. Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del
Projecte:
1. Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
− Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.
− Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de
treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del
projecte d'obra. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i
redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i
Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
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− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
− El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
− La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.
− La recollida dels materials perillosos utilitzats.
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
− L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
− La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció
quan no calgui la designació de Coordinador.
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les
persones autoritzades. El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de
l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘
assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió
constructiva de la promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva
autoritat, la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.4. Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
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Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.5. Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix,
la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra
executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en
fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius,
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització,
d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut
Integrada previstes en el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció
del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació
del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.

Estudi de Seguretat i Salut
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7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’incidències
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats
que foren perceptius.

2.6. Contractista
o
constructor
(empresari
Subcontractistes Definició de Contractista:

principal)

i

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i
Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat,
del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en
Subcontractista:

matèria

de

Seguretat

i

Salut

del

Contractista

i/o

1. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat
de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte.
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora

Pàgina 12 de 31

Estudi de Seguretat i Salut

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
−
−

−

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte,
si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

10. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
11. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
12. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
13. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
14. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.
15. El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i
suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra
o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del
Contractista a l'obra.
16. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.

Estudi de Seguretat i Salut
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17. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i / o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn
material, de conformitat a la normativa legal vigent.
18. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de
treball,
bastides,
apuntalaments,
encofrats
i
estintolaments,
aplecs
i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat
de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
19. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General,
que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
20. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
21. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.
22. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències
23. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o
concertat) del Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre
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d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
24. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
25. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
26. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o
limítrofs.
27. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
28. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables
tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

2.7. Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a
la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a
la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
Estudi de Seguretat i Salut
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS):
−

−

La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies,
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició
dels seus treballadors.
Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de
protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i
l'entorn del treball.

2.8. Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant
el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels
Seguretat i Salut

documents

vinculants

en

matèria

de

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
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1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per l’obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin,
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives,
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades,
omissions, discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al
Contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser
materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre sí, pel que qualsevol
treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre,
tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar
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en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9)
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut

3.4. El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors,
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5. Caràcter vinculant del Contracte
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació
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que tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor
Manager’‘ segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1.
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o
efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat,
o provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada
per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir,
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o
no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui
aplicar al seu Pla.

4.1. Textos generals
−
−

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3
de febrer de 1940, en vigor capítol VII.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−
−

−
−

−

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció.
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970.
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI.
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971.
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.
Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.
Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció.
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.
Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983
de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.
Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de
novembre de 1995.
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de
gener de 1997.
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de
1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 4861997
de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril
de 1997.
Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals.
O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.
Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de
1997.
Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig.
BOE de 24 de maig de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny
de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de
7 d’octubre de 1997.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

4.2. Condicions ambientals
−
−

Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de
1940.
Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant
el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
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4.3. Incendis
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.
− Ordenances Municipals

4.4. Instal·lacions elèctriques
−
−
−

Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre.
BOE 9 d’octubre de 1973.
Instruccions Tècniques Complementàries.

4.5. Equips i maquinària
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−

Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972.
Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de
novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21
de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.
Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.
Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.
Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.
ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE
14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988.
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.
ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988.
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de
1990.
ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989.
BOE 9 de juny de 1989.
ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

4.6. Equips de protecció individual
−

−

−

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992.
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE
8 de març de 1995.
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de
1997.
Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992,
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD
159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de
1997. BOE núm. 56 de 6 de març).
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−

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució
de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat
Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999).

4.7. Senyalització
−
−

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

4.8. Diversos
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
− Convenis Col·lectius

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions
de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un
capítol mes del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva (MAUP).
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista
per cada obra:

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material
de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV
del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:
1.
2.
3.
4.
5.

MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
LLEU 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
GRAVÍSSIM Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa Propietat,
durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de
Seguretat
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La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en
aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la
detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents
− Inspeccions de seguretat.
− Anàlisi de treball.
− Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
− Anàlisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents
− Notificació d'accidents.
− Registre d'accidents
− Investigació Tècnica d'Accidents.
Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar
sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista
haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
− Sistemes de Seguretat
− Proteccions col·lectives i Resguards
− Manteniment Preventiu
− Proteccions Personals
− Normes
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− Senyalització
El Factor Humà:
− Test de Selecció prelaboral del personal.
− Reconeixements Mèdics prelaborals.
− Formació
− Aprenentatge
− Propaganda
− Acció de grup
− Disciplina
− Incentius

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms,
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
−
−
−
−
−
−
−

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista
competents en matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39
/1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor
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comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals
de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial,
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment
de la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes
funcions.

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de
Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola
d'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina
Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves
condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
− Higiene i Prevenció al treball.
− Medicina preventiva dels treballadors.
− Assistència Mèdica.
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− Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
− Participació en comitè de Seguretat i Salut.
− Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la
dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors
de màquines, vehicles o aparells d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu
treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINESFERRAMENTES

7.1. Definició i característiques dels Equips i Màquines
Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc.,
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.
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El terme equip i/o màquina també cobreix:
−
−

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una
peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització,
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents
dades:
− Nom del fabricant.
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació.
− Potència en Kw.
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si
procedeix.

7.2. Condicions
d'elecció,
utilització,
emmagatzematge
i
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines- Ferramentes
Elecció d’un Equip
Es Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi
Ambient de Treball.
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de
treball’‘:
Emmagatzematge i manteniment
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−
−
−
−

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment,
fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador.

7.3. Normativa aplicable
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental
−

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175,
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes
4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de
27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de
gener (B.O.E. de 8/2/95). Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb
període transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
-

-

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins
l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb
període transitori fins l’1/1/97.
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. SP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb
període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.
−

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per
la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de
gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer
(B.O.E. de 3/3/95). Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. Entrada en vigor
del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. A aquest respecte
veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
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−

−

−

−

−

−

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm.
L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. Transposades pel Reial Decret
1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). Entrada en vigor del R.D.
1495/1991: el 16/10/91. Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període
transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E.
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E.
Núm. L 128, de 23/5/91). Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març
(B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E.
de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). Entrada en vigor del
R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial
Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). Entrada en vigor del R.D.
1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del
R.D. 276/1995: el 27/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100,
de 19/4/94). Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de
8/4/96). Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). Entrada en vigor: 29/11/99 amb període
transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les
obres de construcció. Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer
(B.O.E. d’11/3/89); Ordre Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). Entrada en
vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
−

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes
de seguretat i de salut per ala utilització pels treballadors en el treball dels equips
de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
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−

−

−

−

−

−
−

Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets
590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de
31/5/91) i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent
a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E.
d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de
14/3/81).
Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de
5/10/88).
Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de
24/12/96).
Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre
els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de
6/4/71).

Barcelona, juliol de 2011

L’autora del projecte
Elena Vidal Sarmiento

Estudi de Seguretat i Salut

Pàgina 31 de 31

4. PRESSUPOST

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

4. PRESSUPOST

ÍNDEX

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS I
3. QUADRE DE PREUS II
4. PRESSUPOST
5. RESUM DEL PRESSUPOST
6. ÚLTIMA FULLA

Estudi de Seguretat i Salut

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Estudi de Seguretat i Salut

Amidaments

Estudi de Seguretat i Salut.
Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles

Data: 26/06/11

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H1411111

H1421110

UA

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

u

H1447005

u

H1457520

u

H145C002

u

H1465275

u

H1481442

u

H147D102

u

H1431101

u

12000006

u

30,000

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

10

20,000

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
AMIDAMENT DIRECTE

9

30,000

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

8

20,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2
AMIDAMENT DIRECTE

7

20,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

6

50,000

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE
EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

5

20,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

4

80,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

80,000

Armilla reflectant

Euro
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Data: 26/06/11

AMIDAMENTS

11

12

19000000

H1471101

u

AMIDAMENT DIRECTE

50,000

AMIDAMENT DIRECTE

25,000

H1488580

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada, homologat segons CE

u

H14899A0

u

H144D205

u

NUM. CODI
1

2

H152X000

H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

AMIDAMENT DIRECTE

300,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barana tipus sargent i tauló

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE

3

21000003

u

22000000

u

23000000

u

24000000

m

10,000

Cartell indicatiu risc amb suport metàllic i amb collocació.
AMIDAMENT DIRECTE

6

10,000

Cartell indicatiu risc sense suport metàllic i amb collocació.
AMIDAMENT DIRECTE

5

80,000

Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa collocació.
AMIDAMENT DIRECTE

4

50,000

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

01
02

OBRA
CAPÍTOL

25,000

Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense butxaques, homologada segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348
AMIDAMENT DIRECTE

15

25,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
AMIDAMENT DIRECTE

14

2

Protector auditiu

AMIDAMENT DIRECTE
13

Pàg.:

10,000

Cordó balisament reflectant, inclòs suport, collocació i desmuntatge.
AMIDAMENT DIRECTE

300,000

Euro

Estudi de Seguretat i Salut.
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Data: 26/06/11

AMIDAMENTS
7

8

9

10

HBB11111

H15Z2011

HBB11112

HBDXXX1

u

NUM. CODI
1

HX11X055

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

15,000

Senyaler

u

Placa informativa per a senyalització.

u

Señalització llum intermitent

01
03

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PROTECCIÓ INSTALLACIÓ ELÈCTRICA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d´intensitat nominal
AMIDAMENT DIRECTE

2

51000000

u

53000000

u

NUM. CODI
1

2

H15Z1004

HFORM001

01
04

DESCRIPCIÓ

h

Formació en Seguretat i Salut

h

NUM. CODI

AMIDAMENT DIRECTE

100,000

AMIDAMENT DIRECTE

300,000

Tècnic de grau mig per la prevenció

01
05

UA

5,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

UA

OBRA
CAPÍTOL

5,000

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la installació.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

5,000

Installació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàlliques, tec.
AMIDAMENT DIRECTE

3

3

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

h

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

DESCRIPCIÓ
Euro

Estudi de Seguretat i Salut.
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Data: 26/06/11

AMIDAMENTS
1

HQUAM000

u

NUM. CODI
1

HQUA1100

01
06

3

HQUAAAA0

HQUACCJ0

UA

DESCRIPCIÓ

u

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

u

1

HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

01
07

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQU1531A

mes

HQU1A50A

mes

HQU1H53A

mes

HQU2AF02

u

18,000

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

5

18,000

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

4

150,000

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

3

50,000

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

u

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

50,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

4

Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

18,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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Data: 26/06/11

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
6

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

HQU2P001

u

HQU27902

u

HQU25701

u

HQU21301

u

HQU22301

u

NUM. CODI
1

HM31161J

01
08

H15Z1003

20,000

UA

DESCRIPCIÓ

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

01
09

OBRA
CAPÍTOL

1

5,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EXTINCIÓ D'INCENDIS

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

10,000

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

5,000

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta
AMIDAMENT DIRECTE

12

20,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

10,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

5,000

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

5,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

8

5

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

Pàg.:

20,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
ALTRES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE

18,000

Euro
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AMIDAMENTS

Data: 26/06/11

Pàg.:

6

Euro

Quadre de preus I
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/11

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

12000006

u

Armilla reflectant
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

18,79 €

P- 2

19000000

u

Protector auditiu
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

16,85 €

P- 3

21000003

u

Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa collocació.
(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

19,08 €

P- 4

22000000

u

Cartell indicatiu risc sense suport metàllic i amb collocació.
(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

21,04 €

P- 5

23000000

u

Cartell indicatiu risc amb suport metàllic i amb collocació.
(VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

8,07 €

P- 6

24000000

m

Cordó balisament reflectant, inclòs suport, collocació i desmuntatge.
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

1,10 €

P- 7

51000000

u

Installació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses
metàlliques, tec.
(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P- 8

53000000

u

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la installació.
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

P- 9

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

6,51 €

P- 10

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

5,45 €

P- 11

H1431101

u

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

0,24 €

P- 12

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

P- 13

H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i
UNE EN 12083
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

0,96 €

P- 14

H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420
(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

10,41 €

P- 15

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

5,44 €

P- 16

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

20,75 €

P- 17

H1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada,
homologat segons CE
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

56,02 €

PREU

95,33 €

137,12 €

11,72 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 26/06/11

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 18

H147D102

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

50,93 €

P- 19

H1481442

u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

20,97 €

P- 20

H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348
(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

7,81 €

P- 21

H14899A0

u

Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense butxaques, homologada
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

10,52 €

P- 22

H152X000

m

Barana tipus sargent i tauló
(NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

P- 23

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P- 24

H15Z1003

u

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(CENT NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P- 25

H15Z1004

h

Formació en Seguretat i Salut
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

15,23 €

P- 26

H15Z2011

h

Senyaler
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

15,23 €

P- 27

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

40,62 €

P- 28

HBB11112

u

Placa informativa per a senyalització.
(TRES-CENTS EUROS)

P- 29

HBDXXX1

u

Señalització llum intermitent
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

18,39 €

P- 30

HFORM001

h

Tècnic de grau mig per la prevenció
(VINT-I-VUIT EUROS)

28,00 €

P- 31

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

39,44 €

P- 32

HQU1531A

mes

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

315,10 €

P- 33

HQU1A50A

mes

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

250,03 €

PREU

9,09 €

33,42 €

109,14 €

300,00 €
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Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 34

HQU1H53A

mes

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P- 35

HQU21301

u

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

41,11 €

P- 36

HQU22301

u

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

50,55 €

P- 37

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

401,83 €

P- 38

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

87,85 €

P- 39

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

105,25 €

P- 40

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

79,78 €

P- 41

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

48,54 €

P- 42

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P- 43

HQUA1100

u

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

P- 44

HQUAAAA0

u

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P- 45

HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

17,33 €

P- 46

HQUAM000

u

Reconeixement mèdic
(VINT-I-SET EUROS)

27,00 €

P- 47

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

15,23 €

P- 48

HX11X055

u

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d´intensitat nominal
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

PREU
240,46 €

1,60 €

99,05 €

162,50 €

199,76 €
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Barcelona, juliol 2011

L´autora del projecte,
Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports

Data: 26/06/11

Pàg.:

4

Quadre de preus II
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

CODI
12000006

19000000

21000003

22000000

23000000

24000000

51000000

53000000

H1411111

UA
u

u

u

u

u

m

u

u

u

B1411111

P- 10

H1421110

u

B1421110

P- 11

H1431101

u

B1431101

P- 12

H1447005

u

B1447005

P- 13

H144D205
B144D205

u

Data: 26/06/11

Pàg.:

1

PREU

DESCRIPCIÓ

18,79 €

Armilla reflectant
Sense descomposició

18,79 €

Sense descomposició

16,85 €

Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa collocació.
Sense descomposició

19,08 €

Cartell indicatiu risc sense suport metàllic i amb collocació.
Sense descomposició

21,04 €

Cartell indicatiu risc amb suport metàllic i amb collocació.
Sense descomposició

8,07 €

16,85 €

Protector auditiu

Cordó balisament reflectant, inclòs suport, collocació i desmuntatge.
Sense descomposició
Installació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode
connectat a terra en masses metàlliques, tec.
Sense descomposició
Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la installació.
Sense descomposició
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
Altres conceptes
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136
Altres conceptes
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE EN 143 i UNE EN 12083
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE EN 143 i UNE EN 12083
Altres conceptes

19,08 €

21,04 €

8,07 €

1,10 €
1,10 €
95,33 €
95,33 €
137,12 €
137,12 €
6,51 €
6,51000 €
0,00 €
5,45 €

5,45000 €

0,00 €
0,24 €
0,24000 €
0,00 €
11,72 €
11,72000 €
0,00 €
0,96 €
0,96000 €
0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 14

CODI
H1457520

UA
u

B1457520

P- 15

H145C002

u

B145C002

P- 16

H1465275

u

B1465275

P- 17

H1471101

u

B1471101

P- 18

H147D102

u

B147D102

P- 19

H1481442

B1481442

u

Data: 26/06/11

DESCRIPCIÓ
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN
511 i UNE EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE EN
511 i UNE EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
Altres conceptes
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada, homologat segons CE
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada, homologat segons CE
Altres conceptes
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE
EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE
EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354
Altres conceptes
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340
Altres conceptes

Pàg.:

2

PREU
10,41 €

10,41000 €

0,00 €
5,44 €
5,44000 €
0,00 €
20,75 €

20,75000 €

0,00 €
56,02 €

56,02000 €

0,00 €
50,93 €

50,93000 €

0,00 €
20,97 €

20,97000 €

0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 20

CODI
H1488580

UA
u

B1488580

P- 21

H14899A0

u

B14899A0

P- 22

P- 23

P- 24

P- 25

H152X000

H15Z1001

H15Z1003

H15Z1004

m

h

u

h

Data: 26/06/11

P- 27

H15Z2011

HBB11111

h

u

BBL11102

P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

HBB11112

HBDXXX1

HFORM001

HM31161J

u

u

h

u

BM311611
BMY31000

P- 32

HQU1531A

mes

3

PREU

DESCRIPCIÓ
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348
Altres conceptes
Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense
butxaques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense
butxaques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
Altres conceptes

7,81 €
7,81000 €
0,00 €
10,52 €
10,52000 €
0,00 €
9,09 €

Barana tipus sargent i tauló
Sense descomposició

9,09 €

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Altres conceptes

33,42 €

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Altres conceptes

109,14 €

33,42 €

109,14 €

15,23 €

Formació en Seguretat i Salut
Altres conceptes

P- 26

Pàg.:

15,23 €
15,23 €

Senyaler
Altres conceptes

15,23 €

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos
Altres conceptes

40,62 €
25,39000 €
15,23 €
300,00 €

Placa informativa per a senyalització.
Sense descomposició

300,00 €

Sense descomposició

18,39 €

Sense descomposició

28,00 €

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Part proporcional d´elements especials per a extintors
Altres conceptes

39,44 €

18,39 €

Señalització llum intermitent

28,00 €

Tècnic de grau mig per la prevenció

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

32,60000 €
0,22000 €
6,62 €
315,10 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 33

CODI
BQU1531A

HQU1A50A

UA

mes

BQU1A50A

P- 34

HQU1H53A

mes

BQU1H53A

P- 35

HQU21301

u

B7J5009A
BC1K1300

P- 36

HQU22301

u

BQU22303

P- 37

HQU25701

u

BQU25700

P- 38

HQU27902

u

BQU27900

P- 39

HQU2AF02
BQU2AF02

u

Data: 26/06/11

DESCRIPCIÓ
Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Altres conceptes
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de
fusta
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent
Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm
Altres conceptes
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
Altres conceptes
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones
Altres conceptes
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
Altres conceptes
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos

Pàg.:

4

PREU
315,10000 €

0,00 €
250,03 €

250,03000 €

0,00 €
240,46 €

240,46000 €

0,00 €
41,11 €
1,38600 €
21,19000 €
18,53 €
50,55 €
46,74000 €
3,81 €
401,83 €
399,55000 €
2,28 €
87,85 €

82,52000 €
5,33 €
105,25 €
99,92000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 40

CODI

HQU2E001

UA

u

BQU2E002

P- 41

HQU2GF01

u

BQU2GF00

P- 42

HQU2P001

u

BQZ1P000

P- 43

HQUA1100

u

BQUA1100

P- 44

HQUAAAA0

u

BQUAAAA0

P- 45

HQUACCJ0

u

BQUACCJ0

P- 46

HQUAM000

u

BQUAM000

Data: 26/06/11

P- 48

HQUZM000

HX11X055

h

u

5

Altres conceptes

PREU
5,33 €

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Forn microones, per a 2 usos
Altres conceptes

78,95000 €
0,83 €

DESCRIPCIÓ

79,78 €

48,54 €

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
Altres conceptes

47,02000 €
1,52 €

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Penja-robes per a dutxa
Altres conceptes

0,84000 €
0,76 €

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
Altres conceptes

1,60 €

99,05 €
99,05000 €
0,00 €
162,50 €

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
Altres conceptes

162,50000 €
0,00 €

Altres conceptes

17,33000 €
0,00 €

17,33 €

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

27,00 €

Reconeixement mèdic
Reconeixement mèdic
Altres conceptes

P- 47

Pàg.:

27,00000 €
0,00 €
15,23 €

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
Altres conceptes

15,23 €

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d´intensitat
nominal
Sense descomposició

199,76 €

Barcelona, juliol 2011

L´autora del projecte,
Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports

199,76 €

Pressupost
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 26/06/11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 9)

6,51

80,000

520,80

2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 10)

5,45

20,000

109,00

3

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
136 (P - 12)

11,72

50,000

586,00

4

H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P 14)

10,41

20,000

208,20

5

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 15)

5,44

20,000

108,80

6

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 16)

20,75

30,000

622,50

7

H1481442

u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 19)

20,97

20,000

419,40

8

H147D102

u

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d´amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362,
UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354 (P - 18)

50,93

30,000

1.527,90

9

H1431101

u

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 11)

0,24

80,000

19,20

10 12000006

u

Armilla reflectant (P - 1)

18,79

50,000

939,50

11 19000000

u

Protector auditiu (P - 2)

16,85

25,000

421,25

12 H1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 17)

56,02

25,000

1.400,50

13 H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 20)

7,81

25,000

195,25

14 H14899A0

u

Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%),
sense butxaques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 21)

10,52

50,000

526,00

15 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 13)

0,96

30,000

28,80

TOTAL

CAPÍTOL

01.01

7.633,10

Euro
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA

NUM. CODI

Pàg.: 2

Data: 26/06/11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

9,09

300,000

2.727,00

1

H152X000

m

Barana tipus sargent i tauló (P - 22)

2

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 23)

33,42

80,000

2.673,60

3

21000003

u

Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa
collocació. (P - 3)

19,08

10,000

190,80

4

22000000

u

Cartell indicatiu risc sense suport metàllic i amb collocació. (P 4)

21,04

10,000

210,40

5

23000000

u

Cartell indicatiu risc amb suport metàllic i amb collocació. (P - 5)

8,07

10,000

80,70

6

24000000

m

Cordó balisament reflectant, inclòs suport, collocació i
desmuntatge. (P - 6)

1,10

300,000

330,00

7

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

40,62

15,000

609,30

8

H15Z2011

h

Senyaler (P - 26)

15,23

15,000

228,45

9

HBB11112

u

Placa informativa per a senyalització. (P - 28)

300,00

5,000

1.500,00

10 HBDXXX1

u

Señalització llum intermitent (P - 29)

18,39

15,000

275,85

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

03

PROTECCIÓ INSTALLACIÓ ELÈCTRICA

NUM. CODI

8.826,10

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HX11X055

u

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A
d´intensitat nominal (P - 48)

199,76

5,000

998,80

2

51000000

u

Installació de posada a terra composta per cable de coure,
elèctrode connectat a terra en masses metàlliques, tec. (P - 7)

95,33

5,000

476,65

3

53000000

u

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la
installació. (P - 8)

137,12

5,000

685,60

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

NUM. CODI

2.161,05

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H15Z1004

h

Formació en Seguretat i Salut (P - 25)

15,23

100,000

1.523,00

2

HFORM001

h

Tècnic de grau mig per la prevenció (P - 30)

28,00

300,000

8.400,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

05

DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

NUM. CODI
1

HQUAM000

TOTAL

CAPÍTOL

9.923,00

01.04

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Reconeixement mèdic (P - 46)

27,00

50,000

1.350,00

01.05

1.350,00

Euro
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

06

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

NUM. CODI

Pàg.: 3

Data: 26/06/11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HQUA1100

u

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 43)

99,05

50,000

4.952,50

2

HQUAAAA0

u

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P 44)

162,50

5,000

812,50

3

HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 45)

17,33

10,000

173,30

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

07

EQUIPAMENTS

NUM. CODI

5.938,30

01.06

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 47)

15,23

150,000

2.284,50

1

HQUZM000

2

HQU1531A

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 32)

315,10

18,000

5.671,80

3

HQU1A50A

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 33)

250,03

18,000

4.500,54

4

HQU1H53A

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 34)

240,46

18,000

4.328,28

5

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

105,25

5,000

526,25

6

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

79,78

5,000

398,90

7

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

48,54

10,000

485,40

8

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 42)

1,60

20,000

32,00

9

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

87,85

5,000

439,25

10 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 37)

401,83

10,000

4.018,30

11 HQU21301

u

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 35)

41,11

5,000

205,55

h

Euro
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PRESSUPOST
12 HQU22301
TOTAL

u

CAPÍTOL

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

08

EXTINCIÓ D'INCENDIS

1

HM31161J

TOTAL

UA
u

CAPÍTOL

AMIDAMENT

IMPORT

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

39,44

20,000

788,80

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

09

ALTRES

H15Z1003

TOTAL

CAPÍTOL

23.901,77

788,80

01.08

UA
u

1.011,00

PREU

CAPÍTOL

1

20,000

DESCRIPCIÓ

OBRA

NUM. CODI

50,55

01.07

OBRA

NUM. CODI

Pàg.: 4

Data: 26/06/11

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 24)

109,14

18,000

1.964,52

01.09

1.964,52

Euro

Resum de pressupost
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/06/11

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA
PROTECCIÓ INSTALLACIÓ ELÈCTRICA
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
EQUIPAMENTS
EXTINCIÓ D'INCENDIS
ALTRES
Pressupost Seguretat i Salut

7.633,10
8.826,10
2.161,05
9.923,00
1.350,00
5.938,30
23.901,77
788,80
1.964,52
62.486,64
62.486,64

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

62.486,64
62.486,64

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

1

62.486,64

13,00 % Despeses Generals SOBRE 62.486,64...................................................................................................................................
8.123,26
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 62.486,64....................................................................................................................................
3.749,20

Subtotal

74.359,10

18,00 % IVA SOBRE 74.359,10....................................................................................................................................
13.384,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

87.743,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( VUITANTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS )

Barcelona, juliol 2011

L´autora del projecte,
Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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1. INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del
projecte de construcció del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles, d’acord
amb la legislació vigent en matèria ambiental. Aquest estudi permet conèixer i
quantificar les repercussions de les activitats humanes sobre l’entorn del projecte.
L’objectiu bàsic d’aquest estudi és integrar la variable ambiental en el projecte amb la
finalitat de prevenir l’impacte ambiental i internalitzar els costos ambientals des de les
primeres etapes conceptuals del projecte, per tal d’evitar sobrecostos posteriors. Per
tant, l’objectiu és preveure els impactes del projecte sobre el medi i compatibilitzar-lo
amb el mateix, mitjançant l’anàlisi de la situació ambiental abans d’executar el projecte
i la previsible després d’aquesta.
A més, l’objecte de l’EIA no només compren les possibles afectacions ambientals que
pugui portar la construcció i execució del projecte sinó també les mesures per
minimitzar aquestes afectacions.

2. OBJECTIU DE L’ESTUDI
Per tal de quantificar l’afectació sobre el medi cal quantificar les accions sobre aquest,
per tal de poder avaluar les reaccions (impactes tant positius com negatius) i establir
les mesures correctores pertinents. Així doncs, l’objectiu de l’EIA és la definició i anàlisi
de les alteracions que es produeixin com a conseqüència de la construcció del Mercat
Municipal.
L’estudi aborda els aspectes fonamentals exigits per la legislació espanyola (RDL
1302/86 i RD 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental)

3. METODOLOGIA
Aquest tipus d’avaluacions suposa el desenvolupament d’una sèrie de fases
successives de les obres:


Recopilació de tota la informació existent i accessible que permeti una
descripció suficient dels sistemes naturals propers a la zona d’emplaçament de
les obres.



Descripció del projecte, tant de les seves característiques físiques com de les
necessitats d’ocupació del territori, i anàlisi de les diverses alternatives
considerades.



Descripció, a partir de la informació disponible, dels principals sistemes i
comunitats naturals implicats, així com els mecanismes ecològics que puguin
resultar alterats pel projecte.



Identificació i valoració dels principals impactes que s’introduiran en el medi,
primer per les obres i després per la seva explotació, a través de l’anàlisi de les
interaccions entre els elements productors i els receptors.



Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir
l’impacte visual generat i aconseguir que no quedi afectada de forma crítica la
qualitat actual dels paràmetres ambientals.
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Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de
l’obra d’acord amb les propostes derivades de l’estudi i, a la vegada, permeti
establir el grau d’ajust entre les previsions i l’impacte realment produït.



Redacció de la memòria final.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE
Normativa europea
-

Directiva 337/1985, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de
05.07.1985.

-

Directiva 11/1997, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient (modifica la Directiva 1985/337).
DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997.

Normativa estatal
-

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. BOE
núm. 155, de 30/06/1986 (incorpora la Directiva 1985/337). Pàg. 8 Annex B.
Estudio de impacto ambiental.

-

Ley 6 / 2001, de modificació del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación
de impacto ambiental. BOE n º 11, de 09.05.2001. (Incorpora la Directiva 1997/11).

Normativa autonòmica (Generalitat de Catalunya)
-

Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de
03.06.1988.

5. FONTS DE DADES
Les principals fonts d’informació utilitzades per a aquest estudi són les següents:
-

Institut d’Estadística de Catalunya

-

Institut Cartogràfic de Catalunya

-

Institut Geològic de Catalunya

-

Servei Meteorològic de Catalunya

-

Agència Catalana de l’Aigua

-

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Fost de Campsentelles
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6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El present projecte contempla la construcció del Mercat Municipal situat al terme
municipal de Sant Fost de Campsentelles, dins la comarca del Vallès Oriental. Més
concretament, l’àmbit d’estudi es situa a la part nord-oest de la població, proper al Turó
de la Bandera.
El seu objectiu principal és satisfer la demanda d’oferta comercial i d’activar al
dinamisme comercial del municipi.
La zona on es preveu la construcció del mercat és una zona urbanitzada. Actualment,
la parcel·la en qüestió no té assignat cap ús i només presenta la vegetació que ha
crescut de forma natural.

7. DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR

7.1. Geomorfologia
Sant Fost de Campsentelles és un municipi bàsicament muntanyós, amb els
creixements històrics disposats en les àrees més planeres i properes al Besòs, però
amb creixements més recents en sectors de pendents elevats.

7.2. Climatologia
La temperatura mitja anual de Sant Fost de Campsentelles és de 14,1ºC, la qual és
-1,13ºC més alta que la temperatura mitja anual espanyola que és de 12,9ºC. Als
mesos més càlids la temperatura mitja és de 27,3º i als mesos més freds és de 2,3ºC.
La precipitació mitja anual a Sant Fost de Campsentelles és de 575 mm, 69,3 mm més
baixa que la precipitació mitja espanyola (644,3 mm).

7.3. Condicionants del paisatge
No existeix a Sant Fost cap zona protegida per la legislació paisatgística. A Sant Fost
hi ha diversos punts que fan de talaia sobre el conjunt de la Serralada de Marina i
sobre la plana del Barcelonès i sobre el Vallès Oriental. Aproximadament dues
terceres parts del límit municipal formen part d’una línia divisòria d’aigües, per la qual
cosa visualment el municipi presenta un recolliment, excepte en la part planera
pròxima al riu Besòs. Tenen fragilitat visual elevada les cotes altes de les serralades
que envolten el municipi, i la plana al·luvial del Besòs, principalment el sector nord-oest
del municipi, on es localitza i el polígon industrial i més a l’interior, en el nucli urbà.
El patrimoni arqueològic i arquitectònic consta d’un total de 22 elements definits pel
Departament de Cultura, a més de 10 elements protegits pel Pla General de 1987 de
Sant Fost. Cal destacar també el sender de gran recorregut GR-92 com a camí històric
i diversos arbres i boscos monumentals identificats en diversos estudis locals (Pérez i
Gómez, 1998).

7.4. Biodiversitat territorial i patrimoni natural
No existeix a Sant Fost cap zona protegida per la legislació ambiental. Ara bé, certes
àrees queden recollides en diversos estudis específics (forests gestionats pel
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Departament de Medi Ambient, hàbitats d’interès comunitari no inclosos a la Xarxa
Natura 2000). D’altra banda, entre l’Ajuntament i el Consorci del Parc de Marina hi ha
establerts certs convenis de gestió, sobretot pel manteniment de la xarxa viària rural.
Cal considerar el sector forestal del municipi com una àrea d’especial significació en
quan al funcionament ecològic: la major part del sector forestal del terme funciona com
a conca de recepció dels torrents (a excepció del torrent de Can Sunyé). En tant que
constitueixen les conques de recepció, i els cursos fluvials en sí mateixos, són la base
estructurant per la connexió del paisatge.
Així mateix, tota la zona forestal constitueix un tampó per la zona protegida annexa del
Parc de la Serralada Marina. A més de la vegetació associada als torrents, els espais
oberts que s’insereixen en la matriu forestal: prats, camps agrícoles, basses i
vegetació rupícola són àrees significatives que incrementen la diversitat ecosistèmica.
És molt important tenir en compte que gran part del municipi té un alt perill bàsic
d’incendi forestal.

8. POSSIBLES IMPACTES I MESURES CORRECTORES
A continuació es presenten els possibles impactes que pot ocasionar la construcció del
nou mercat, i es donen una sèrie de mesures preventives correctores o
compensatòries per a cada un dels impactes.

8.1. Hidrogeologia
Impacte
-

El nivell freàtic es situa a aproximadament 10 m de profunditat respecte la
superfície del terreny i l’excavació arriba fins a 4,5 m de profunditat. Per tant, no es
necessari drenar l’excavació.

Mesures preventives, correctores o compensatòries
-

No es preveu l’alteració del flux d’aigua freàtica per efecte barrera ni la
contaminació de les aigües subterrànies.

8.2. Hidrologia i drenatge
Impacte
-

Possible acumulació d’aigua de pluja.

-

Possible acumulació d’aigua d’escorrentia degut a la urbanització superficial.

-

Necessitat de drenatge de l’aigua provinent de l’aparcament en el cas d’ús dels
sistemes antiincendis.

Mesures preventives, correctores o compensatòries
-

Durant la fase de construcció, pel drenatge de l’aigua provinent de la pluja es
requerirà un permís de salvaguarda que es sol·licitarà a l’Ajuntament.
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-

Durant la fase d’explotació, el drenatge de les aigües serà possible mitjançant la
connexió amb la xarxa de sanejament.

8.3. Arqueologia i patrimoni
Impacte
El patrimoni arqueològic i arquitectònic de Sant Fost de Campsentelles consta d’un
total de 22 elements definits pel Departament de Cultura, a més de 10 elements
protegits pel Pla General de 1987 de Sant Fost. No obstant, cap d’aquests elements
coneguts es troba proper a la zona de projecte.
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Durant les fases d’excavació un arqueòleg assistirà periòdicament a l’obra i
inspeccionarà l’existència de possibles restes arqueològiques. En el cas de trobar
restes arqueològiques s’aturarà l’excavació i es comunicarà al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

8.4. Flora i fauna
Impacte
Actualment existeix vegetació de tipus divers al solar. Durant la construcció serà
necessari el total desbrossament de la zona.
No s’identifiquen possibles impactes sobre la fauna.
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Es preveu l’enjardinament de la zona limitada entre l’Avinguda de Sant Jeroni i la
façana principal del Mercat Municipal. Aquest espai serà dotat d’arbres i altres
elements que compensen el desbrossament de l’espai actual.
L’arbrat existent actualment a la parcel·la serà trasplantat a la zona verda que limita
amb la parcel·la.

8.5. Moviment de terres
Impacte
Es preveu un volum aparent de terres generat a partir de l’excavació fins la cota de
l’aparcament d’uns 17.000 m3.
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Les terres es portaran a un dipòsit de terres autoritzat, en el cas de no ser possible
utilitzar-les per a cap altre ús (préstec, etc.). Serà necessari especificar clarament la
ubicació del dipòsit de terres autoritzat, així com el seu accés.
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Serà necessari adoptar les precaucions adequades per no embrutar la via pública
durant les operacions de transport de terres. Els materials dels camions s’hauran de
cobrir durant el transport.

8.6. Residus d’obra
Impacte
Durant la construcció es generaran residus d’origen divers: olis, elements de
desencofrats, pintures, etc.
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Es destinarà una zona senyalitzada i coberta dins els límits de l’obra per
l’emmagatzematge d’aquest residus, degudament classificats a contenidors .
Quan sigui pertinent, aquests residus seran transportats segons el seu origen als
diversos espais de gestió de residus de la construcció.

8.7. Sanejament
Impacte
Es requereix el sanejament durant la fase de construcció de la caseta amb menjador,
els vestuaris i els serveis dels treballadors.
Durant la fase d’explotació es generaran aigües residuals com a conseqüència de l’ús
dels diversos serveis del Mercat (neteja, serveis, etc.)
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Tots els sanejaments es faran descarregant a la xarxa de sanejament, pel qual serà
necessària la seva connexió.

8.8. Contaminació atmosfèrica
Impacte
Contaminació derivada del transport per carretera dels materials, terres, residus, i de la
maquinària d’obra.
Generació de pols durant les activitats d’excavació i moviment de terra.
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Els vehicles de transport i maquinària d’obra hauran d’acomplir les condicions
establertes a la normativa d’aplicació en matèria d’emissions gasoses.
Es regaran periòdicament les terres per disminuir la pols generada.
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8.9. Contaminació acústica
Impacte
Durant la fase d’execució i d’explotació de les obres es poden generar diversos sorolls,
com ara:
Sorolls derivats de les activitats de construcció
Sorolls derivats de les activitats de transport
Sorolls derivats de la ventilació de l’aparcament durant l’explotació
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Es limitarà l’horari dels treballs d’obra al període 8-21h.
Els vehicles de transport i maquinària d’obra hauran d’acomplir les condicions
establertes a la normativa d’aplicació en matèria de sorolls i vibracions.
S’avaluarà la generació de sorolls degut als sistemes de ventilació forçada de
l’aparcament.

8.10. Afectacions a veïns
Impacte
Ocupació temporal de les voreres annexes a l’obra segons els carrers Granja de Can
Coromines i Avinguda de Sant Jeroni.
Impacte visual de les obres
Brutícia a la via pública
Vibracions derivades de la construcció
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Per seguretat, les voreres seran incloses dins els límits de l’obra i, per tant, ocupades
durant la fase de construcció. El trànsit de vianants es realitzarà de forma provisional
per les voreres enfrontades.
Al perímetre del solar es disposaran tanques que no permetin la visualització de les
activitats que es duguin a terme a l’interior del recinte de l’obra.
Serà necessari netejar periòdicament la via pública de pols i altres residus.
Es limitaran les vibracions segons les condicions establertes a la normativa d’aplicació
en matèria de sorolls i vibracions.
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8.11. Energia
Impacte
Energia consumida durant l’explotació
Mesures preventives, correctores o compensatòries
S’han minimitzat els elements de ventilació i il·luminació per acomplir amb la
normativa.
Per la il·luminació interior es disposen lluminàries formades per fluorescents de
manera que es redueixi el consum.

8.12. Il·luminació
Impacte
Possible contaminació llumínica generada per les lluminàries de la urbanització
superficial.
Mesures preventives, correctores o compensatòries
Es disposaran lluminàries sense emissió vertical, és a dir, inclinades o amb cobertura
superior, per tal de disminuir la possible contaminació llumínica.

9. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
Els objectius del Pla de Vigilància Ambiental són:
-

La verificació, compliment i efectivitat de les mesures de l’Estudi d’Impacte
Ambiental.

-

Seguiment dels impactes imprevistos que es produeixin després de l’inici de
l’explotació, així com les afectacions desconegudes, accidentals o indirectes.

-

Base per l’articulació de noves mesures en funció de l’eficàcia de les mesures
correctores adoptades.
1. S’hauran de disposar en tot moment a l’obra de bombes per evacuar l’aigua
acumulada durant les possibles pluges.
2. Haurà de controlar-se qualsevol indici de resta arqueològica per ser comunicat
a l’arqueòleg contractat.
3. Haurà de controlar-se que les terres resultants de l’excavació es portin al
dipòsit de terres especificat.
4. Haurà de vigilar-se que els residus sòlids i líquids es portin al punt de recollida
indicat.
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5. Hauran de controlar-se les condicions de salubritat dels espais comuns dels
treballadors de l’obra: menjador, vestuaris i serveis.
6. Haurà de controlar-se el nivell de pols durant l’excavació i moviments de terra.
7. Hauran de controlar-se en tot moment els sorolls derivats de les obres
identificant en cas de superació dels límits els motius que els causen.
8. Es controlarà en tot moment que no accedeixi al recinte personal no autoritzat.
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