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1. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte es situa al terme municipal de Mataró, capital de la comarca del Maresme, 

a la província del Barcelonès. 

 

Té per objecte la definició d'un pas alternatiu que connecti el passeig marítim de la platja de 

Callao amb la ciutat de Mataró d’una forma segura, còmode i accessible per a persones de 

mobilitat reduïda i el més integrat possible a l’entorn. 

Per tal d’aconseguir-ho, s’ha proposat la construcció d’una passarel·la per a vianants que 

satisfaci la necessitat de la població de Mataró. Aquesta construcció serà senzilla però 

integrada en un entorn marítim, a més s’intentarà que el cost constructiu i de manteniment 

d’aquesta sigui el més reduït possible però sempre tenint en compte el factor estètic i la 

funcionalitat de la infraestructura. Per altra banda, també es tindrà en compte que el seu 

ample funcional sigui l’adequat per al pas de persones amb mobilitat reduïda i que la pendent 

de les rampes també s’adapti a aquest condicionant. A més a més, la passarel·la haurà de 

respectar el seu entorn i s’haurà de condicionar per tal de realitzar-ho. 

A tal efecte, en el present projecte es determinen tots els càlculs necessaris per al 

dimensionament i comprovació de la passarel·la i s’estableixen les determinacions necessàries 

per a la correcta execució de les obres. 

2. ANTECEDENTS 

Per entendre la necessitat de la passarel·la sobre les vies ferroviàries de la costa al municipi de 

Mataró cal esmentar que les seves platges són de gran atractiu turístic i, per tant, amb una 

afluència molt important de visitants sobretot en els mesos d’estiu. A més, pel que fa a les 

necessitats de la població durant la resta de l’any, afegir que el centre de Natació de Mataró es 

troba situat vora de la platja i just a l’altra banda de les vies i de l’avinguda del maresme hi ha 
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un gran pàrquing que actualment tenen una connexió deficient. És per aquesta raó que la 

passarel·la ha d’estar situada en aquest emplaçament ja que la necessitat de pas és evident. 

Per altra banda, el pas subterrani que disposa aquesta zona presenta conflictes d’agressions i 

robatoris, la qual cosa ha provocat les queixes dels veïns de la zona. També cal dir que aquest 

pas subterrani presenta sovint problemes d’inundacions, el que provoca que quedi inutilitzat el 

seu accés. Per últim, un altre inconvenient que es produeix degut a aquest pas alternatiu és 

que el seu pas és estret tot i que els seus accessos admeten més gent. Aquest fet provoca que 

als grans esdeveniments on hi ha una gran fluència de persones, com per exemple la Nit del 

Foc de les Santes, el pas es pot arribar a taponar i, com a conseqüència, representi un perill 

important per a la seguretat dels usuaris. 

 

 

3. TOPOGRAFIA 

A causa del fet que el present projecte és un projecte d’àmbit acadèmic, no ha sigut possible 

realitzar un aixecament topogràfic propi de la zona afectada. Les dades de topografia de les 

quals es disposen, i que es mostren al plànol corresponent número 2 d’escala 1:1000, ha estat 

cedit per l’Ajuntament de Mataró. 

En general, es pot dir que donat que la zona es troba urbanitzada, la topografia no es abrupta i 

no es necessitaran moviments de terres previs importants per tal de realitzar l’obra. 

Concretament, tot l’àmbit d’afectació es troba a una cota d’entre 4,5 i 5 metres sobre el nivell 

del mar. 

4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

De igual manera donat que el present projecte és un treball acadèmic i no s’ha pogut 

aconseguir cap estudi geotècnic que defineixi la composició i la resistència del terreny, 

mitjançant el plànol geològic de Mataró-Premià de Mar de escala 1:25.000 obtingut a través de 
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la web de l’Institut Geològic de Catalunya, s’ha fet una aproximació de les característiques 

geotècniques del terreny. A partir d’aquest s’ha deduït que el terreny està composat per sorres 

tal i com es pot veure a l’annex 1 del present projecte. 

5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

L’anàlisi d’alternatives serveix per a estudiar quina és la solució més adequada a la necessitat que 

porta a terme la realització d’aquest projecte. 

Per tal de realitzar aquest anàlisi s’han estudiat diferents alternatives de tipologia material i 

estructural proposades per a la solució de la passarel·la. Aquest estudi s’ha realitzar per mitjà 

d’un anàlisi multi-criteri que ens ha permès comparar les diferents alternatives a través dels 

criteris considerats més adequats i cadascun valorat amb un pes segons la seva importància 

considerada. 

Les alternatives hauran de tenir en compte les consideracions geomètriques següents: 

- El gàlib vertical mínim a respectar és de 7.25m mesurat des de cota de cap de carril. 

- La rampa d’accés haurà de complir amb els criteris d’accessibilitat del Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya. (decret 135/1995). 

- La longitud total de la passarel·la serà de 45,5m (un tram de 28m i un altre de 17,5m) . 

- L’ample funcional mínim a respectar serà de 3m d’ample. 

Les diferents alternatives proposades es mostren a continuació: 

Alternativa 1 

- Passarel·la construïda íntegrament de formigó amb fibres d’ultra-alta resistència: 

S’analitza la possibilitat de que la totalitat de la passarel·la sigui prefabricada i 

transportada mitjançant un transport especial al seu emplaçament final. La passarel·la 

disposa de l’esveltesa suficient per tenir el mínim volum i poder competir econòmicament 

amb la resta de alternatives.  
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Alternativa 2 

- Passarel·la constituïda per un tauler metàl·lic en forma de gelosia i piles de formigó 

armat: 

 

Es proposa una passarel·la amb tauler metàl·lic de tal manera que les baranes 

contribueixin a la resistència portant de la passarel·la. En aquest cas els únics elements 

estructurals de formigó armat serien les piles i donada l’esveltesa del tauler seria necessari 

un pilar intermedi com el cas anterior . 

 

 

Alternativa 3 

- Passarel·la de tipus arc metàl·lica:  

S’estudia la possibilitat de que la passarel·la salvi la llum de 45,5 metres sense disposar 

d’un pilar intermedi i que estigui formada per dos arcs metàl·lics paral·lels recolzats sobre 

els pilars i connectats entre si per unes bigues transversals. El tauler estaria constituït per 

formigó pretensat i recolzaria als pilars però a una alçada més elevada que on recolzen els 

arcs. Així, es suportaria millor la reacció horitzontal produïda pels arcs. 
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A continuació, es mostra la taula de resultats obtinguts mitjançant l’anàlisi multi-criteri 

realitzat: 

Criteri Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Cost 5 4 8 7 

Estètica 4 8 7 6 

Funcionalitat 1 8 5 7 

Durabilitat 3 9 6 7 

Impacte ambiental 2 7 9 8 

Total 15 101 109 103 

 

La alternativa que millor puntuació a obtingut i per tant, la que s’ha considerat com a millor 

solució és l’alternativa 2: Passarel·la constituïda per un tauler metàl·lic en forma de gelosia i 

piles de formigó armat. 

Descripció de la solució 

La solució adoptada consisteix en una passarel·la formada per un tauler metàl·lic dividit en dos 

trams de 28 i 17,5 metres respectivament. Cadascun d’aquests trams està constituït per dues 

bigues longitudinals unides amb muntants horitzontals i verticals a través dels quals es 

connecta amb els cordons superiors.  Així, aquest conjunt de muntats i cordons superiors 

conforma la barana de 1,25 metres d’alçada, la qual contribueix a la capacitat portant de la 

passarel·la. 

El tauler reposarà sobre 6 pilars de formigó armat paral·lels dos a dos i fonamentats sobre 3 

sabates corregudes. L’alçada d’aquests és de 7,25 metres. 

Per altra banda, les rampes s’han dissenyat amb les mateixes bigues i muntants horitzontals 

que el tauler per tal d’assegurar una continuïtat visual de l’estructura i estaran protegides per 

una barana no estructural de la mateixa alçada que la del tauler. Cal dir que els recolzaments, 

de la mateixa manera que pel cas de tauler, es realitzaran sobre pilars col·locats paral·lelament 

dos a dos i sobre sabates corregudes. 

Amb el disseny d’aquestes rampes s’ha tingut en compte que s’han de complir els criteris 

d’accessibilitat aplicant un pendent del 8% amb descansos d’1,5 metres cada 20 metres de 

baixada. També cal dir que tant l’amplada funcional de les rampes com la del tauler és de 3 

metres per tal de que hi puguin accedir persones amb mobilitat reduïda. Per últim, el paviment 

en tota la longitud de la passarel·la com de les rampes està constituït per llistons de fusta que 

es recolzen sobre els muntants horitzontals del tauler. 

Tant l’anàlisi d’alternatives com la descripció de la solució s’explica d’una forma més detallada 

a l’Annex número 2 de la present memòria. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

El present projecte defineix les obres consistents en l’execució d’una passarel·la per a vianants 

sobre les vies ferroviàries i l’Autovia del Maresme així com dels seus corresponents accessos. 

Les obres recollides en el present projecte consisteixen bàsicament en els treballs previs de 

delimitació i senyalització de la zona de treball, extracció de la vegetació existent  i el 

replanteig, en els moviments de terres necessaris per a la instal·lació dels fonaments, en 

l’execució dels pilars, en la col·locació del tauler i de les rampes i en la realització dels acabats i 

l’adequació a l’entorn. 

A l’annex número 3 es defineix el procediment constructiu d’una forma més detallada. 

7. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

L’estudi d’impacte ambiental té per objecte donar a conèixer de forma general els efectes que 

tindrà el desenvolupament d’aquest projecte sobre el medi existent, i definir les mesures 

generals de minimització dels impactes previstos. En l’estudi d’impacte ambiental es pretén 

valorar no només de forma qualitativa sinó també quantitativa els efectes que produeix la 

infraestructura en el medi natural.  

A l’annex número 5 corresponent a l’Estudi d’Impacte Ambiental es realitza un estudi de la 

zona, els efectes produïts, i la valoració d’aquests efectes. 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

En el present projecte es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, 

fomentant, a tal efecte, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de 

valorització, assegurant que els destinats a operacions de eliminació rebin un tractament 

adequat i contribueixin a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

Al corresponent annex número 6 es fa una avaluació detallada dels residus produïts com a 

conseqüència de la realització de l’obra, i de la prevenció i de gestió d’aquests. 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En compliment de l’article 132 del RD 1098/2001 i de l’article 124.1 apartat e) del RDL 2/2000, 

s’ha redactat l’annex número 7 on s’estudia la planificació de l’obra amb caire indicatiu. 

El termini resultant per a l’execució total de l’obra és de 3 mesos (10), inclòs el desviament i 

reposició dels serveis afectats. 
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10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut 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 present projecte, 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. 

Aquest estudi s’ha redactat a l’annex número 10 on s'ha dut a terme un estudi dels riscos 

inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 

determina la Llei 3/2207 del 4 de juliol de l’obra pública. 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut te un cost d’ONZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS 

EUROS AMB SIS CÈNTIMS (11.766,06€). 

11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del RD 1098/2001, del 12 d’octubre , de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques es proposa a continuació la classificació que 

deu ser exigida als Contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 

Grup B-4 amb categoria d 

12. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’annex 8 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les 

unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta 

del pla de control de qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 

laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran 

d’estar acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D'ÀMBITS D'ACREDITACIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH): 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d'acer (EHA). 

2. GRUP D'ÀMBITS D'ACREDITACIÓ DE L'ACER PER A ESTRUCTURES D'EDIFICACIÓ (EA): 

Àmbit de control de perfils d'acer per a estructures (EAP). 
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Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d'acer (EAS). 

El pressupost d’Execució per Contracta sense IVA (PEC sense IVA) del Pla de Control de Qualitat 

ascendeix a la quantitat de 15.036,90 €.  Aquest pressupost suposa aproximadament un 1,89 % 

respecte al pressupost per Contracta sense IVA de l’obra (793.642,15 €) i que aniran a càrrec 

del Contractista fins a un 1,5% d´aquest pressupost (aproximadament 11.904,63€). 

 La resta (2.672,54 € PEM) s´inclouen al pressupost de l’obra com a partida alçada a justificar.  

13. SERVEIS AFECTATS 

Per l’execució de les obres caldrà dur a terme el desviament d’una línia de baixa tensió i el 

soterrament de part del seu traçat.  

Els costos de totes les reposicions de serveis afectats s’incorporen en el pressupost de l’obra 

principal . 

A l’annex núm. 12 es pot trobar la relació i descripció detallada del servei que resulta afectat i que 

es descriuen a continuació de forma general. 

La línia elèctrica afectada en el tram en projecte, pertany a la companyia Endesa Distribución 

Eléctrica. Aquesta línia aèria es troba sustentada en pals de formigó i passa a ser soterrada en 

el pal de formigó del costat sud de la passarel·la (costat platja). 

Aquest pal queda molt proper a la nova passarel·la i aquest fet, juntament amb la limitació de 

gàlib que suposa la línia elèctrica que sobre passa l’estructura, fa necessari el seu 

desplaçament. 

Les solucions adoptades preveuen modificar la situació del pal, extraient el pal i afegint dos 

nous pals que desplacin la línia aèria cap a l’esquerra de la passarel·la,  i fer una canalització de 

la part de la línia soterrada. Deixant el servei, com a mínim, en les mateixes condicions de 

funcionament que la xarxa actual. 

14. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les Administracions 

Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 

excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
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15. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Pressupost general d’execució material 666.926,18 

Benefici industrial (6 %) 40.015,57 

Despeses generals (13 %) 86.700,40 

Suma 793.642,15 

I.V.A. (21 %) 166.664,85 

Pressupost d’execució per contracta 960.307,00 

Expropiacions 0 

Pressupost per a coneixement de l’Administració 960.307,00 

 

El Pressupost per a coneixement de l’Administració és de NOU-CENTS SEIXANTA MIL, TRES-

CENTS SET EUROS (960.307,00€). 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 Document núm. 1: Memòria i annexes 

- Memòria 

 

- Annex núm.  1.- Geologia i geotècnia 

- Annex núm.  2.- Anàlisi d’alternatives 

- Annex núm. 3.- Procediment constructiu 

- Annex núm.  4.- Càlcul estructural 

- Annex núm.  5.- Estudi d’Impacte Ambiental 

- Annex núm. 6.- Gestió de residus 

- Annex núm. 7.- Pla de control de qualitat 

- Annex núm.  8.- Pla de treballs 

- Annex núm. 9.- Acabats 

- Annex núm. 10.- Estudi de Seguretat i Salut 

- Annex núm. 11.- Justificació de preus  

- Annex núm. 12.- Classificació del contractista 

- Annex núm. 13.- Serveis afectats 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de condicions 

3.1.- Plec de condicions tècniques generals 

3.2.- Plec de condicions tècniques particulars 

 Document núm. 4: Pressupost 

4.1.- Amidaments 

4.2.- Estadística de partides  
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4.3.- Quadre de preus núm. 1 

4.4.- Quadre de preus núm. 2 

4.5.- Pressupost 

4.6.- Resum del pressupost 

4.7.-Últim full 

 

17. CONCLUSIONS 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexes, així com a la resta de la 

documentació que conforma el present projecte, es creu suficient i justificada la redacció del 

mateix.  

 

Barcelona, juny del 2014 

L’autora del projecte 

 

 

Jessica Serrano Martín 



 
 
 
 

ANNEX 1: GEOLOGIA I 
GEOTÈCNIA  
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1. Introducció: 

El present annex te l’objectiu de presentar la zona de Mataró on s’implantarà la passarel·la i 

definir la situació actual del terreny a partir de la qual es dissenyaran les cimentacions per al 

correcte procediment constructiu de l’obra. 

 Pel que fa a la geologia exacta de la zona, no s’ha pogut aconseguir cap estudi geotècnic que 

defineixi la composició i la resistència del terreny i faria falta contractar una empresa que el 

realitzés. Però, al tractar-se d’un treball acadèmic, el que es farà és una aproximació de les 

característiques geotècniques del terreny a partir de la geologia general del municipi. 

2. Geologia: 

Mitjançant els mapes geològics de Catalunya (Geotreballs) que es poden consultar a la web de 

l’Institut Geològic de Catalunya s’ha pogut determinar el terreny sobre el qual assentarà la 

passarel·la. Observant el plànol geològic de Mataró-Premià de Mar de escala 1:25.000 es pot 

veure que el terreny sobre el que es trobarà la passarel·la està composat per: 

 

Sorres. Són sorres de gra mitja que formen el dipòsit de platja que s’estén, 

de forma gairebé ininterrompuda, al llarg de tot el litoral del full. Llur 

amplada és molt variable i, a banda de la dinàmica litoral, és condicionada per les 

regeneracions antròpiques de sorra i per les infraestructures costaneres que han modificat la 

dinàmica litoral natural (ports i esculleres). No es disposa de dades del gruix. Però s’estima que 

varia entre uns 5 i 20 metres, comptant la part submergida. Són els dipòsits de platja actual. 

Són de l’Hoicè actual. 

 

Sorres. És una unitat constituïda majoritàriament per sorres de platja que, 

localment, presenten intercalacions de sediments al·luvial. A l’actualitat, 

la unitat no flora en superfície ja que és coberta per les nombroses edificacions de la façana 

litoral dels fulls. Forma un cordó d’una amplada màxima de prop d’1km al llarg de gairebé tot 

el litoral d’aquest full. S’estima que el gruix de la unitat oscil·la entre 10 i 20m. Correspon al 

sediments litorals subactuals anteriors a l’antropolització de la costa. Són de l’Haiocè. 

 

Per tant, és pot dir que es tracta d’un terreny format essencialment per sorres de gra mitjà. A 

partir d’això faig una suposició de que es tracta d’un sol classificat com adequat segons el PG-

3. A continuació és mostra el plànol geològic extret de ICG: 
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Detall del mapa geològic de Mataró de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya 
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1. Introducció 

En aquest apartat es definiran i s’estudiaran les diferents alternatives de tipologia material i 

estructural proposades per a la solució de la passarel·la. L’estudi es realitzarà mitjançant un 

anàlisi multi-criteri que ens permeti comparar les diferents alternatives. 

La passarel·la es situa a la zona de la costa del terme municipal de Mataró i ha de superar 

l’autovia del Maresme i la línia R1, coneguda com la línia del Maresme i que és d’ample ibèric i 

consta de via doble fins a Arenys de Mar. 

 Per tant, les alternatives hauran de tenir en compte les consideracions geomètriques 

següents: 

- El gàlib vertical mínim a respectar és de 7.25m mesurat des de cota de cap de carril. 

- La rampa d’accés haurà de complir amb els criteris d’accessibilitat del Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya. (decret 135/1995). 

- La longitud total de la passarel·la serà de 45,5m (un tram de 28m i un altre de 17,5m) . 

- L’ample funcional mínim a respectar serà de 3m d’ample. 

A més de les consideracions geomètriques, la construcció de la passarel·la no podrà afectar en 

gran mesura el trànsit de trens ni de vehicles. Pel que fa al gàlib mínim a respectar, haurem de 

disposar d’una estructura esvelta per intentar reduir l’alçada de la passarel·la, i així poder 

reduir la longitud de les rampes. 

Per una altra banda, que estigui ubicada a la costa fa que el criteri estètic sigui força important 

ja que l’estructura comportarà un gran impacte visual i haurà d’estar ben integrada en el 

paisatge. També, tenint en compte el context econòmic actual, la component econòmica 

tindrà un pes important. 

2. Tipologia material 

Seguidament s’exposaran les alternatives de la tipologia material a analitzar i es descartarà 

aquella menys interessant segons els seus desavantatges respecte a les seves característiques i 

facilitat constructiva. 

- Passarel·la metàl·lica 

Els avantatges d’una passarel·la metàl·lica són l’alta resistència mecànica i reduït pes propi, les 

seccions resistents necessàries són reduïdes, per la qual cosa els elements estructurals solen 

ser lleugers. Aquest fet fa a les estructures metàl·liques insubstituïbles en aquells casos en què 

el pes de l'estructura és una part substancial de la càrrega total, com a naus industrials, ponts 

de grans llums, volades de cobertes, etc. A més, permet augmentar l'esveltesa dels elements i 

com a conseqüència, reduir el temps d'execució gràcies a la seva facilitat de muntatge i a que 

s'elimina el temps necessari per a l'enduriment i col·locació d'encofrats que exigeixen les 

estructures de formigó.  
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També s'ha de tenir en compte que les estructures d'acer no presenten deformacions diferides 

i que disminueixen les cargues mortes, reduint així  els costos de cimentació. Pel que fa al seus 

efectes sobre el medi ambient, cal dir que contaminen poc ja que es minimitzen els residus, i a 

més, el material és pot reciclar i te un gran valor residual com a ferralla.  Un altre avantatge és 

que es tracta d’un material homogeni i de qualitat controlada, per tant, és un material d’alta 

fiabilitat. 

Per contra, el cost de manteniment és elevat ja que són susceptibles a la corrosió, i 

conseqüentment, requereixen un pintat periòdic. Tenen poca resistència al foc cosa que fa que 

augmentin els costos de protecció. Pot perdre ductilitat sota certes condicions provocant 

ruptura fràgil en llocs de concentració d’esforços. Al ser elements esvelts i prims són 

susceptibles al vinclament.  El disseny de les estructures metàl·liques sol estar molt limitat per 

les deformacions, a més de per les tensions admissibles, la qual cosa provoca una resistència 

desaprofitada en limitar les deformacions màximes per evitar vibracions que alhora provoquen 

falta de confort. 

- Passarel·la de formigó convencional 

El formigó convencional suposa un menor cost, té una bona resistència a compressió, 

l’absència de fissuració a curt i llarg termini proporciona rigidesa instantània i diferida,  al tenir 

major pes propi facilita l’estabilitat estructural en cimentacions i, a més, és estable davant 

d’agents químics. 

D’altra banda, no resisteix bé les traccions, necessita grans dimensions i té molt pes i això 

comporta un augment del cantell considerable i conseqüentment un impacte visual negatiu, a 

més de que no disposa d’un bon acabat superficial. 

Finalment, afegir que per aquests motius i una possible afecció del trànsit de vehicles i de trens 

de la zona es descarta l’execució del tauler de formigó in situ.. 

- Passarel·la de formigó amb fibres d’ultra-alta resistència 

L’esveltesa de les estructures i els acabats superficials afegeixen una forta motivació estètica, 

que sol acompanyar a l'econòmica per adoptar aquesta solució. A més, substitueix a una 

solució en acer per tenir molta major durabilitat, la qual cosa a llarg termini redunda en la 

competitivitat econòmica de l'estructura. 

L'elevat rendiment del material permet reduir molt les seccions comprimides i incorporar molt 

més pretensat del que habitualment s’utilitza en formigó convencional. Però l'avanç que 

aquest material incorpora en tecnologia no es basa tant en la millora de resistència a 

compressió com en el seu comportament molt dúctil especialment a tracció. Encara que la 

resistència a tracció no sigui comparable a la de l'acer, el seu dúctil comportament permet que 

una secció traccionada aconsegueixi una gran deformació sense fissuració visible. Això implica 

que, en la pràctica, l'estat límit de servei per fissuració no limitarà la capacitat dels elements 

dissenyats, i en elements pretensats es poden assumir traccions en la fibra menys comprimida. 

Un bon disseny pot permetre l'eliminació completa de l'armadura secundària, inclosa la de 

tallant. D'aquesta manera s'eliminen els treballs de ferrallat més costosos i es pot reduir la 
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secció de l'element. A més, la reduïda permeabilitat del material permet treballar amb 

recobriments menors a 20 mm, disminuint el volum de formigó utilitzat. 

Per contra, l'elevada esveltesa exigeix considerar en els càlculs aspectes decisius com el 

vinclament, les deformacions i els efectes de les vibracions. Els reduïts espessors exigeixen un 

control d'execució minuciós, no sempre viable en obra, però que poden ser-ho en empreses de 

prefabricats.  

Un altre inconvenient a considerar és que el cost del formigó amb fibres d’ultra-alta resistència 

és molt elevat comparat amb el formigó convencional, pot arribar fins a 10 cops el cost 

d’aquest. Per altra banda, degut a la inexperiència amb aquest material i a la falta de 

normatives tècniques amb una preinscripció clara del seu ús complica la seva posada en servei.  

3. Tipologia estructural 

A continuació, es defineixen i s’analitzen les diferents alternatives de tipologia estructural 

tenint en compte que les rampes no es mostraran ja que en qualsevol solució escollida les 

rampes seran les mateixes complint els criteris d’accessibilitat. 

Alternativa 1 

- Passarel·la construïda íntegrament de formigó amb fibres d’ultra-alta resistència: 

S’analitza la possibilitat de que la totalitat de la passarel·la sigui prefabricada i 

transportada mitjançant un transport especial al seu emplaçament final. La passarel·la 

disposa de l’esveltesa suficient per tenir el mínim volum i poder competir econòmicament 

amb la resta de alternatives.  
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Alternativa 2 

- Passarel·la constituïda per un tauler metàl·lic en forma de gelosia i piles de formigó 

armat: 

 

Es proposa una passarel·la amb tauler metàl·lic de tal manera que les baranes 

contribueixin a la resistència portant de la passarel·la. En aquest cas els únics elements 

estructurals de formigó armat serien les piles i donada l’esveltesa del tauler seria necessari 

un pilar intermedi com el cas anterior .  

 

 

Alternativa 3 

- Passarel·la de tipus arc metàl·lica:  

S’estudia la possibilitat de que la passarel·la salvi la llum de 45,5 metres sense disposar 

d’un pilar intermedi i que estigui formada per dos arcs metàl·lics paral·lels recolzats sobre 

els pilars i connectats entre si per unes bigues transversals. El tauler estaria constituït per 

formigó pretensat i recolzaria als pilars però a una alçada més elevada que on recolzen els 

arcs. Així, es suportaria millor la reacció horitzontal produïda pels arcs. 

 

 

 

 

Els criteris utilitzats per a la realització de l’anàlisi multi-criteri es descriuen a continuació. Els hi 

donarem un cert pes en relació a la seva importància. 
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* Econòmic: Per valorar aquest criteri s’ha tingut en compte el cost d’execució i el cost de 

manteniment. Es considera el criteri més important degut a la crisi econòmica actual, i a 

més, és el que determinarà el material a utilitzar. Per tant, li donarem el major pes 

respecte a la resta de criteris. 

Pes: 5 

Si comparem les tres alternatives, ens adonem que la que tindrà un cost més elevat és la 

passarel·la construïda íntegrament de formigó amb fibres d’ultra-alta resistència ja que 

és aquesta la que més formigó necessita i aquest tipus de formigó té un cost molt elevat. 

A més, el cost del projecte augmentaria degut a les dificultats tècniques a causa de la 

inexperiència amb aquest material i la falta de normatives tècniques a seguir. Pel que fa 

a la passarel·la tipus arc, es considera que el cost de construcció serà elevat degut a la 

seva dificultat de posada en obra. També hem de tenir en compte que encara que el 

cost d’execució sigui més reduït a la passarel·la d’acer, el seu cost de manteniment serà 

elevat, ja que aquesta necessitarà inspeccions continues i treballs de manteniment com 

és el requeriment de pintat periòdic. 

* Estètic: En aquest criteri s’ha valorat positivament que la passarel·la s’integri 

adequadament en el paisatge i que no suposi un impacte visual negatiu per part dels 

usuaris. Com hem dit a l’inici d’aquest annex el valor estètic també és considera bastant 

important ja que l’estructura es troba situada a un paisatge costaner i provocarà un gran 

impacte visual als usuari.  

Pes: 4 

Es considera l’alternativa 1 amb una estètica més agradable ja que segueix una 

continuïtat del material i dona un acabat elegant que segurament serà més acceptat per 

a la població. Per altra banda, la passarel·la tipus arc comporta un impacte visual 

important ja que l’alçada de la fletxa de l’arc al centre de llum fa que sigui una solució 

intrusiva dins del paisatge. Pel que fa a l’alternativa dos tindrà un impacte visual 

moderat, ja que tot i que l’esveltesa és similar a la de l’alternativa 1 la diferencia de 

material entre les piles de formigó armat i el tauler metàl·lic provoca una discontinuïtat 

visual. 

* Funcionalitat: En funció d’aquest criteri es valorarà com a millor alternativa aquella 

passarel·la que proporcioni un trànsit còmode i amb seguretat estructural a l’usuari en 

funció de la tipologia adoptada. En aquest cas totes les alternatives han estat 

dissenyades per a complir els criteris de funcionalitat imposats i per tant, el pes que li 

donarem aquest criteri serà el més baix tenint en compte que no és el més determinant. 

Pes: 1 

Com ja hem comentat les tres alternatives compleixen els requisits de funcionalitat 

imposats però pel que fa a la comoditat dels vianants, les passarel·les amb el taulell amb 

formigó amb fibres d’ultra-alta resistència presenten més rigidesa, i per tant, menors 

vibracions. 
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* Impacte ambiental: En aquest criteri s’ha tingut en compte que la passarel·la no degradi 

el medi ambient i que conservi el valor paisatgístic del seu emplaçament. 

Pes: 2 

Totes les alteratives, simplement per la seva implantació generaran un impacte 

ambiental al seu entorn. Pel que fa a la generació de residus el formigó és el que 

provoca més contaminació i per tant, l’alternativa 1 i 3 són les que més contaminació 

generaran. A més, l’alternativa d’arc ocupa un espai més gran en la seva posició dins del 

paisatge generant així un impacte més important. Per altra banda, l’alternativa 2 al estar 

el tauler constituït per acer, la seva contaminació serà més reduïda. 

* Durabilitat: Aquest criteri es basa en la vida útil de l’estructura. L’estructura ha de 

resistir durant tota la seva vida útil sense requerir costos de manteniment molt elevats. 

Pes: 3 

Pel que fa a la durabilitat, el formigó amb fibres d’ultra-alta resistència és caracteritza 

precisament per tenir una major durabilitat que la resta de materials. Per aquest motiu, 

l’alternativa 1 tindrà un valor més alt i per altra banda, la que tindrà un valor més baix 

serà l’alternativa 2 donat que l’acer necessita un major manteniment per aconseguir la 

mateixa vida útil. 

Taula multi-criteri: 

Com hem vist anteriorment, a cada criteri li hem donat un pes entre 1 i 5 segons la seva 

capacitat de determinació a l’hora d’escollir la millor alternativa. Seguint aquests criteris a 

cada alternativa se li ha donat un valor entre 0 i 10, considerant 10 la solució amb les 

característiques més adient respecte el criteri analitzat i 0 la solució amb les pitjors 

característiques. 

Per obtenir la puntuació de cada alternativa, s’ha multiplicat el pes de cada criteri amb el valor 

donat a cada alternativa respecte el criteri en qüestió, i a continuació, es sumen totes les 

puntuacions de cada alternativa. 

Criteri Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Cost 5 4 8 7 

Estètica 4 8 7 6 

Funcionalitat 1 8 5 7 

Durabilitat 3 9 6 7 

Impacte ambiental 2 7 9 8 

Total 15 101 109 103 

 

Com podem observar l’alternativa que té una major puntuació i per tant, la que es considera la 

millor solució és l’alternativa 2: Passarel·la constituïda per un tauler metàl·lic en forma de 

gelosia i piles de formigó armat. 
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4. Definició de la solució adoptada 

La solució adoptada consisteix en una passarel·la formada per un tauler metàl·lic que 

consisteix en dues bigues longitudinals de 28 i dues de 17,5 metres. Cadascuna d’aquetes dues 

parelles equival a un tram de la passarel·la donat que ha estat necessari, finalment, la 

instal·lació d’una pila intermèdia per a salvar la llum entre l’Avinguda Maresme i el Passeig 

Marítim de Callao. Aquestes bigues longitudinals són de secció rectangular i estan unides amb 

muntants horitzontals i verticals, els quals connecten alhora amb els cordons superiors. 

D’aquesta manera, aquest conjunt de cordons i muntants conformen la barana, la qual disposa 

d’una alçada de 1,25 metres amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris. El paviment 

de la passarel·la està constituït per llistons de fusta que recolzen sobre els muntants 

horitzontals del tauler. 

El tauler reposarà sobre 6 pilars de secció quadrada de formigó armat que es disposaran 

paral·lels dos a dos i estaran fonamentats sobre 3 sabates corregudes. L’alçada d’aquests és de 

7,25 metres i la seva secció és de 0,85x0,85 metres. 

Pel que fa a les rampes, per tal de donar continuïtat a l’estructura, tan visual com constructiva, 

s’han dissenyat amb les mateixes bigues i muntants horitzontals que el tauler. Les rampes 

vindran protegides per una barana, en aquest cas no estructural, de la mateixa alçada que la 

del tauler. Aquestes rampes compleixen els criteris d’accessibilitat aplicant un pendent del 8% 

amb descansos d’1,5 metres cada 20 metres de baixada. Així, s’assegura la comoditat dels 

usuaris que passin per la passarel·la. 

Tant l’amplada funcional de les rampes com la del tauler és de 3 metres per tal de que hi 

puguin accedir persones amb mobilitat reduïda. La seva pavimentació serà també de llistons 

de fusta per continuar amb la mateixa estètica que al tauler, aconseguint un millor efecte 

visual de la passarel·la. 

Finalment, comentar que les rampes es recolzaran sobre pilars col·locats paral·lelament dos a 

dos, de la mateixa manera que per al tauler, i també fonamentats també sobre sabates 

corregudes. El número de pilars varia d’una rampa a l’altra degut a que la seva forma 

geomètrica s’ha d’adaptar a l’espai que té disponible en cadascuna de les dues bandes de la 

passarel·la. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat del present annex és descriure les directrius bàsiques del procediment constructiu 

de la passarel·la per a vianants del terme municipal de Mataró per tal de realitzar-ho d'una 

manera adequada sempre minimitzant l'afectació als serveis de trànsit ferroviaris i de vehicles. 

2. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

El primer que es realitzarà serà demanar els permisos corresponents tant a l'Ajuntament com a 

Renfe i s’iniciaran els tràmits amb la companyia FECSA ENDESA ja que és un Servei Afectat. 

Un cop tinguem els permisos s'encarregarà al taller l'estructura metàl·lica que un cop acabada 

es traslladarà a l’obra mitjançant un transport especial. Seguidament, després d’encarregar el 

tauler, s'iniciaran les obres mentre s'espera l'arribada de l'estructura.  Les obres començaran 

amb la delimitació i senyalització de la corresponent zona de treball i amb l'adequada 

instal·lació dels serveis necessaris pels operaris i de la zona d'aplec de material i maquinària. A 

continuació es realitzarà l’extracció de les palmeres i arbres que es replantaran al finalitzar 

l’obra i a continuació, es farà el replanteig del terreny. 

Un cop fet el replanteig es procedirà a realitzar l'execució de les sabates, començant per 

l’excavació, continuant amb l'encofrat i col·locació de les armadures i finalment amb el seu 

formigonat. S'ha de tenir en compte que s'han de deixar les esperes per tal d'unir-les amb les 

dels pilars. 

Un cop executades les sabates es realitzaran els pilars seguint els mateixos passos, encofrant, 

col·locant les armadures i formigonant. Un cop executats els pilars es reomplirà de sòl de 

préstec el forat que queda entre la sabata i el terreny. Sobre els pilars es col·locaran els 

neoprens. Aquests aniran ancorats a l'estructura per evitar-ne el lliscament. 

A continuació, es col·locaran les 4 bigues recolzant-les als pilars mitjançant una grua mòbil. Un 

cop col·locades un operari les haurà de soldar entre elles mitjançant els muntants horitzontals 

de manera que conformin la gelosia continua de 45,5m i després, es soldaran amb la barana 

composada pels muntants verticals que alhora aniran soldats amb el cordó superior.  

Pel que fa a les rampes, es realitzaran els fonaments i l’alçat de les piles de la mateixa manera. 

Abans de col·locar l’estructura metàl·lica de les rampes sobre els neoprens de les piles 

d’aquestes es realitzarà el desviament del servei de FECSA ENDESA, aquest desviament 

consisteix en desmuntar el pal de formigó del servei de baixa tensió del costat sud de la 

passarel·la (costat platja) i es col·locarà un nou pal a una distancia de 9m a la dreta d’aquest i 

es procedirà a fer la canalització del servei des de l’actual pal de formigó fins al nou pal. A 

l’altre banda de la passarel·la al costat de l’Avinguda del Maresme (costat nord) també hi 

col·locarem un pal de formigó i finalment, descansarem sobre aquests el servei elèctric aeri. 

D’aquesta manera quedarà desviat el servei. 
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Un cop l'estructura esta aixecada es procedirà a col·locar el paviment de llistons de fusta sobre 

els muntants horitzontals i s'unirà amb l'estructura mitjançant uns perns. 

Finalment, es realitzarà la pavimentació dels trams de finalització de cada rampa per tal de 

donar-li continuïtat i neteja a l’estructura, i a més s’adequarà l’estructura a l’entorn amb la 

replantació de les palmeres. 

 



 
 

 
ANNEX 4: CÀLCUL 
ESTRUCTURAL 
  



 Passarel la per a vianants sobre les vies ferroviàries al terme municipal de Mataró 

 

 

ÍNDEX 
1. Accions: ............................................................................................................................. 4 

1. Pes propi ........................................................................................................................ 4 

2. Càrregues mortes .......................................................................................................... 4 

3. Sobrecàrrega d’ús .......................................................................................................... 4 

4. Vent ............................................................................................................................... 4 

5. Acció tèrmica ................................................................................................................. 8 

6. Neu .............................................................................................................................. 11 

7. Sisme ........................................................................................................................... 12 

2. Combinació d’accions: ..................................................................................................... 13 

2.1. Combinacions para comprovacions en ELU ................................................................ 13 

2.2. Combinacions per a comprovacions en ELS ................................................................. 13 

3. Definició i classificació de les seccions: ........................................................................... 15 

4. Definició del model de càlcul: ......................................................................................... 16 

5. Resultats del càlcul: ......................................................................................................... 17 

5.1. Esforços ....................................................................................................................... 17 

5.2. Reaccions ..................................................................................................................... 27 

5.3. Deformació: ................................................................................................................. 28 

6. Estat Límit Últim Tauler ................................................................................................... 35 

6.1. Ruptura ........................................................................................................................ 35 

6.2. Vinclament .................................................................................................................. 38 

6.3. Fatiga ........................................................................................................................... 40 

7. Estat límit últim Rampes ................................................................................................. 40 

8. Estat límit de servei Tauler .............................................................................................. 40 

8.1. Estat límit de Servei de vibracions .............................................................................. 40 

8.2. Estat límit de Deformació global ................................................................................. 41 

8.3. Estat límit de plastificació ........................................................................................... 42 

9. Estat límit de servei Rampes ........................................................................................... 42 

10. Prova de càrrega ......................................................................................................... 42 

11. Càlcul Neoprè .............................................................................................................. 43 

12. Dimensionament pilars ............................................................................................... 45 

12.1. Pilars del tauler: ................................................................................................... 45 



 Passarel la per a vianants sobre les vies ferroviàries al terme municipal de Mataró 

 

12.2. Pilars de les rampes: ............................................................................................ 48 

13. Dimensionament sabates ............................................................................................ 50 

14. Longituds d’ancoratge ................................................................................................. 52 

15. Soldadura .................................................................................................................... 52 

 

  



 Passarel la per a vianants sobre les vies ferroviàries al terme municipal de Mataró 

 

1. Accions: 

Les accions a considerar sobre l’estructura venen determinades a la IAP-11 i són les que es 

mostren a continuació: 

1. Pes propi 

Aquesta acció correspon al pes de els elements estructurals i el seu valor característic ve donat 

pel pes específic del formigó amb fibres d’ultra alta resistència: 

         ⁄  

2. Càrregues mortes 

Són les degudes als elements no estructurals que graviten sobre l’estructura, com ara: el 

paviment de fusta, elements de contenció, possibles conductes de servei, etc. Es prendrà un 

valor de càrrega repartida al llarg de tota la passarel·la de     ⁄ . 

3. Sobrecàrrega d’ús 

Per a la determinació dels efectes estàtics de la sobrecàrrega d’ús deguda al trànsit de 

vianants, es considerarà l’acció simultània de les càrregues següents: 

a) Una càrrega vertical uniformement distribuïda          ⁄ : 

 

               ⁄  

 

b) Una força horitzontal longitudinal      de valor igual al 10% del total de la càrrega 

vertical uniformement distribuïda, actuant a l’eix del taulell al nivell de la superfície del 

paviment: 

             ⁄  

Ambdós càrregues es consideren com una acció única, el valor de la qual constitueix el valor 

característic de la sobrecàrrega d’ús quan es combinen amb la resta de les accions. 

4. Vent 

La acció del vent s’assimilarà a una càrrega estàtica equivalent. Aquesta s’obtindrà seguint les 

indicacions que figuren a continuació: 

- Velocitat bàsica del vent:  

La velocitat bàsica fonamental del vent      és la velocitat mitjana al llarg d’un període de 

10 minuts, amb un període de retorn T de 50 anys, mesurada amb independència de la 

direcció del vent i de l’època de l’any en una zona plana y desprotegida davant del vent, 

equivalent a un entorn II, a una alçada de 10m sobre el sòl. 
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A partir de la velocitat bàsica fonamental del vent, s’obtindrà la velocitat bàsica    

mitjançant l’expressió: 

                         ⁄  

On: 

                                                       (  ⁄ ) 

                                                                                 

                                                                                                

 

Mapa d'isostàtiques per a l’obtenció de la      

Donat que s’ha previst  que la passarel·la a projectar  tingui un període de retorn de 100 

anys,  per a un període de retorn diferent de 50 anys, la velocitat del vent   ( ) serà: 

  ( )                          ⁄  

On: 

  ( )                                             (  ⁄ ) 

                            

      {
      [    (  

 

 
)]

      ,    (    )-
}
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4.1.  Empenta del vent sobre el taulell 

- Empenta horitzontal: 

     [
 

 
     

 ( )]    ( )                 ⁄  

On: 

          (                )⁄  

  ( )          ⁄  

                                          

          
 

   
     

     = Area de referència que s’obtindrà com la projecció de l’àrea sòlida exposada sobre 

el plànol perpendicular a la direcció del vent 

                      

  ( )                                                                    

                 

  ( )    
  [  

     (
 

  
)            (

 

  
)]       

 

- Empenta vertical  

     [
 

 
     

 ( )]    ( )                   ⁄  

On: 

          (                )⁄  

  ( )          ⁄  

                                               a la figura 4.2 – b 

   1,65 

     = Area de referència que s’obtindrà com la projecció de l’àrea sòlida exposada sobre 

el plànol perpendicular a la direcció del vent 

  ( )                                                                    
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  ( )    
  [  

     (
 

  
)            (

 

  
)]       

 

- Empenta longitudinal 

Es considera una empenta longitudinal paral·lel a l’eix del taulell igual al 25% de l’empenta 

transversal, de valor: 

                               ⁄  

 

 

4.2. Empenta del vent sobre les piles 

L’empenta s’obtindrà en funció de l’àrea de referència i el coeficient de força adequat a la 

forma de la secció transversal. En la figura 4.2b (IAP11) s’indiquen els coeficients de força 

de les seccions de càlcul més usuals. En les piles de secció rectangular amb arestes 

arrodonides mitjançant acords de radi e, es podrà reduir el coeficient de força 

multiplicant-la pel factor: 

     
 

 
     

   [
 

 
     

 ( )]    ( )                    

On: 

                                                     

                                       

          (                )⁄  

  ( )          ⁄  

 

                                                (           ) 

     = Area de referència que s’obtindrà com la projecció de l’àrea sòlida exposada sobre 

el plànol perpendicular a la direcció del vent 
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  ( )

                                                                                   

  ( )    
  [  

     (
 

  
)            (

 

  
)] 

 

5. Acció tèrmica 

- Component uniforme de la temperatura del tauler: 

Temperatura màxima i temperatura mínima 

Per a calcular els efectes de la component uniforme de la temperatura es partirà del valor 

de la temperatura de l’aire a l’ombra en el lloc d’emplaçament de la passarel·la. 

El valor característic de la temperatura màxima de l’aire a l’ombra     depèn del clima i 

de l’altitud i, per a un període de retorn 50 anys, serà el que s’indica al mapa de isotermes. 

 

Isotermes de la temperatura màxima anual de l’aire,     ,  - 

El valor característic de la temperatura mínima de l’aire a l’ombra     es prendrà per a un 

període de retorn 50 anys, serà el que es dedueix de la taula de la temperatura mínima 

anual d l’aire en funció de l’altitud de l’emplaçament i de a zona climàtica hivernal que 

s’indica al mapa. 
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Temperatura mínima anual de l'aire,     ,  - 

 

 

Zones climàtiques d'hivern 

Per a períodes de retorn diferents de 50 anys, s’han d’ajustar els valors de        i        : 

            *        ,    (   )-+         

            *        ,    (   )-+          

On: 

               

                            

         

         

          

Component uniforme de la temperatura 

La component uniforme de la temperatura del taulell, també denominada temperatura 

efectiva, tindrà un valor mínim        i un valor màxim        que es determinaran a partir 

de la temperatura de l’aire, mitjançant les següents expressions: 
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Variacions de         i        per al càlcul de la component uniforme  

de temperatura  

 

Rang de la component uniforme de temperatura 

La variació de la component uniforme de la temperatura ocasionarà, en una estructura 

sense coacció del moviment, un canvi en la longitud de l’element. Per tant, el rang de 

variació de la component uniforme temperatura en el taulell serà: 

                                    

A partir dels valors característics màxim i mínim de la component uniforme de la 

temperatura i a partir de la temperatura inicial    (temperatura mitjana del taulell en el 

moment en que es coacciona el seu moviment), s’obtindran els rangs de variació tèrmica 

que permeten determinar la contracció i la dilatació màxima del taulell. 

El valor característic de la màxima variació de la component uniforme de temperatura en 

contracció         serà: 

                     (     )         

El valor característic de la màxima variació de la component uniforme de temperatura en 

dilatació         serà: 

                                  

- Component de la diferencia de temperatura: 

Diferencia vertical 

Al llarg d’un període de temps determinant, l’escalfament i refredament de la cara 

superior del taulell dóna lloc a una variació de temperatura a l’alçada de la secció 

transversal que tindrà un valor de màxim escalfament (cara superior més calenta) i un 

valor de màxim refredament (cara inferior més freda). 

L’efecte de la diferencia vertical de temperatura es deu considerar mitjançant la utilització 

d’una component lineal equivalent de la diferencia de temperatura amb          i 

        . Aquests valors són diferencies de temperatura entre les fibres superiors i 

inferiors del taulell. 
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Component lineal equivalent de la diferencia vertical de temperatura 

 

- Simultaneïtat de la component uniforme i de la diferencia de temperatura 

Per tenir en compte l’actuació simultània de la variació de la component uniforme,         

o         , i la diferencia de temperatura,          o          , ambdós components es 

combinaran d’acord amb les següents expressions: 

           

           

On:               i          

Combinacions: 

1)                                           

2)                                           

3)                                           

4)                                           

5)                                           

6)                                           

7)                                           

8)                                           

6. Neu 

Com a valor característic de la sobrecarrega de neu sobre taulells   , s’adoptarà el definit per 

la següent expressió: 

   (      )    (       )           ⁄  

On: 
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Sobrecarrega de neu sobre un terreny horitzontal,  ,    ⁄ - 

 

7. Sisme 

A partir de la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) “ comprovem si és 

necessària la consideració de l’acció sísmica. 

Aquesta no serà necessària quan l’acceleració sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament ab 

compleixi: 

         

On:  g és l’acceleració de la gravetat 

 

Mitjançant el mapa sísmic i la taula en funció del terme municipal en el qual ens trobem, 

obtenim l’acceleració sísmica bàsica, que és el valor característic de l’acceleració horitzontal de 

la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 500 anys. El municipi de 

Mataró presenta una relació    ⁄        

 

En les situacions en les que l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul    sigui inferior a  

 

         

 

                              ⁄  

On,  

 

-                     ⁄  

- Coeficient adimensional de risc, obtingut de la següent manera: 

         

En aquest cas     ja que la importància de la passarel·la és normal i el període de 

retorn s de 500 anys. 

 

- S, que és el coeficient d’amplificació del terreny, es calcula de la següent manera: 

  
 

    
 

Degut a que es disposa d’un terreny del tipus I, granular dens, la C prendrà un valor de 

1,0 i per tant       
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Com es pot comprovar             ⁄                ⁄  i per tant no serà necessari 

considerar l’efecte produït per una acció accidental com és en aquest cas un sisme. 

 

2. Combinació d’accions: 

2.1. Combinacions para comprovacions en ELU 

En situació persistent o transitòria 

∑    

   

      ∑     

   

     
            ∑         

   

      

En situació accidental 

∑    

   

 ∑     
 

   

            ∑    

   

         

En situació sísmica 

∑    

   

 ∑     
 

   

                

Coeficients parcials    (ELU) 

 

2.2. Combinacions per a comprovacions en ELS 

 Combinació característica o poc probable 

∑    

   

      ∑     

   

     
            ∑         
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Combinació freqüent 

∑         

   

 ∑          
 

   

                 ∑         

   

      

 

 Combinació quasi-permanent 

∑         

   

 ∑          
 

   

 ∑         

   

      

Coeficients parcials    (ELS) 

 

A continuació es mostren els valors de simultaneïtat definits per la IAP-11: 
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3. Definició i classificació de les seccions: 

- Seccions rectangulars tubulars 

Cordó superior: 

a=0,30m, b=0,30mt=0,015m 

A= 0,0171m2 

I= 2,321·10-4 m4 

                 

               

                                    

 

 
 

   

     
                                

Cordó inferior: 

a=0,50m, b=0,40m  t=0,02m 

A= 0,0344m2 

I= 1,246·10-4 m4 

                 

               

 

 
 

   

    
                               

 

Muntants verticals: 

a=0,30m, b=0,30m  t=0,015m 

A= 0,0171m2 

I= 2,321·10-4 m4 
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Muntants horitzontals: 

a=0,40m, b=0,30m  t=0,020m 

A= 0,0264m2 

I= 5,891·10-4 m4 

                 

               

 

 

 
 

   

     
                                 

 

4. Definició del model de càlcul: 

Per tal de realitzar el càlcul estructural de la passarel·la he utilitzat el programa Autodesk 

Robot StructuralAnalysis Professional 2009. A continuació es mostren els passos realitzats: 

Primer, he definit les seccions : 

 
Nom de la  secció 

 

 
Llista de barres 

 

Cordó superior 1A64 

Cordó inferior 65A128 

Muntants verticals 129A162 

Muntants horizontals 163A179 

 

Seguidament he unit les barres definint la passarel·la de la següent forma:  
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Després he aplicat les càrregues actuants i he realitzat les combinacions més desfavorables: 
 
Les càrregues actuants són: 
 
Pp: Pes propi 
Cm: càrregues mortes 
Sc: Sobrecàrrega d'us 
V: Vent 
ΔT: Diferència de temperatura 
GT: Gradient de temperatura 
 
 

 
Combinació 

 

 
Naturalesa de 

combinació 
 

 
Naturalesa de 

cas 
 

 
Definició 

 

ELS19(C) ELS Freqüent (Pp+Cm)·1.00+V·0.20+ GT·0.60+SC·0.40 

ELS210(C) ELS Freqüent (Pp+Cm)·1.00+SC·0.40+V·0.20+ ΔT ·0.60 

ELU111 (C) ELU Transitòria (Pp+Cm+Sc)·1.35+(V+ GT)·0.90 

ELU212 (C) ELU Transitòria (Pp+Cm+Sc)·1.35+(V+ ΔT)·0.90 

 

5. Resultats del càlcul: 

A continuació s’adjunten els resultats obtinguts en el càlcul del model proposat: 

5.1. Esforços 

Esforços de la combinació més desfavorable: 

Barra/Nus/Cas FX (T) FY (T) FZ (T) MX (Tm) MY (Tm) MZ (Tm) 

 1/ 34/ 11 (C) 27,53 -0,03 9,16 0,04 -12,59 -0,04 

 1/ 35/ 11 (C) 27,53 -0,03 8,89 0,04 0,05 0 

 2/ 35/ 11 (C) 27,53 -0,03 8,89 0,04 0,05 0 

 2/ 36/ 11 (C) 27,53 -0,03 8,63 0,04 12,32 0,05 

 3/ 36/ 11 (C) 67,81 -0,01 7,11 0,02 -8,03 0,01 

 3/ 37/ 11 (C) 67,81 -0,01 6,85 0,02 1,74 0,01 

 4/ 37/ 11 (C) 67,81 -0,01 6,85 0,02 1,74 0,01 

 4/ 38/ 11 (C) 67,81 -0,01 6,58 0,02 11,14 0,02 

 5/ 38/ 11 (C) 97,44 0 4,63 0,01 -3,85 0 

 5/ 39/ 11 (C) 97,44 0 4,36 0,01 2,44 0,01 

 6/ 39/ 11 (C) 97,44 0 4,36 0,01 2,44 0,01 

 6/ 40/ 11 (C) 97,44 0 4,09 0,01 8,36 0,01 

 7/ 40/ 11 (C) 113,66 0 2,03 0 0,14 0 

 7/ 41/ 11 (C) 113,66 0 1,76 0 2,79 0 
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 8/ 41/ 11 (C) 113,66 0 1,76 0 2,79 0 

 8/ 42/ 11 (C) 113,66 0 1,49 0 5,06 0,01 

 9/ 42/ 11 (C) 116,08 0 -0,58 0 3,84 0 

 9/ 43/ 11 (C) 116,08 0 -0,85 0 2,83 0 

 10/ 43/ 11 (C) 116,08 0 -0,85 0 2,83 0 

 10/ 44/ 11 (C) 116,08 0 -1,12 0 1,46 0 

 11/ 44/ 11 (C) 104,66 0 -3,19 0 7,24 0 

 11/ 45/ 11 (C) 104,66 0 -3,46 0 2,59 0 

 11/ 45/ 12 (C) 93,93 0 -3,79 0 2,67 0 

 12/ 45/ 11 (C) 104,66 0 -3,46 0 2,59 0 

 12/ 45/ 12 (C) 93,93 0 -3,79 0 2,67 0 

 12/ 46/ 11 (C) 104,66 0 -3,73 0 -2,44 0 

 13/ 46/ 11 (C) 79,42 0 -5,8 0 10,35 0 

 13/ 47/ 11 (C) 79,42 0 -6,07 0 2,04 0 

 14/ 47/ 11 (C) 79,42 0 -6,07 0 2,04 0 

 14/ 48/ 11 (C) 79,42 0 -6,34 0 -6,64 0 

 15/ 48/ 11 (C) 40,49 0 -8,35 0 13,08 0 

 15/ 49/ 11 (C) 40,49 0 -8,61 0 1,21 0 

 16/ 49/ 11 (C) 40,49 0 -8,61 0 1,21 0 

 16/ 50/ 11 (C) 40,49 0 -8,88 0 -11,04 0 

 17/ 50/ 11 (C) -11,35 0 -10,94 0 15,25 0 

 17/ 51/ 11 (C) -11,35 0 -11,21 0 -0,25 0 

 18/ 51/ 11 (C) -11,35 0 -11,21 0 -0,25 0 

 18/ 52/ 11 (C) -11,35 0 -11,47 0 -16,13 0 

 19/ 52/ 11 (C) -68,05 0 -10,14 0 11,9 0 

 19/ 53/ 11 (C) -68,05 0 -10,41 0 -2,49 0 

 20/ 53/ 11 (C) -68,05 0 -10,41 0 -2,49 0 

 20/ 54/ 11 (C) -68,05 0 -10,68 0 -17,25 0,01 

 21/ 54/ 11 (C) -77,44 0 6,94 0 -12,51 0 

 21/ 55/ 11 (C) -77,44 0 6,66 0 -2,59 0 

 22/ 55/ 11 (C) -77,44 0 6,66 0 -2,59 0 

 22/ 56/ 11 (C) -77,44 0 6,39 0 6,93 0 

 23/ 56/ 11 (C) -39,11 0 7,6 0 -11,68 0 

 23/ 57/ 11 (C) -39,11 0 7,32 0 -0,8 0 

 23/ 57/ 12 (C) -53,28 0 7,84 0 -0,81 0 

 24/ 57/ 11 (C) -39,11 0 7,32 0 -0,8 0 

 24/ 58/ 11 (C) -39,11 0 7,04 0 9,67 0 

 25/ 58/ 11 (C) -6,46 0 4,97 0 -6,82 0 

 25/ 59/ 11 (C) -6,46 0 4,7 0 0,23 0 

 26/ 59/ 11 (C) -6,46 0 4,7 0 0,23 0 

 26/ 60/ 11 (C) -6,46 0 4,42 0 6,88 0,01 
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 27/ 60/ 11 (C) 12,5 0 2,41 -0,01 -2,68 0 

 27/ 61/ 11 (C) 12,5 0 2,13 -0,01 0,63 0 

 28/ 61/ 11 (C) 12,5 0 2,13 -0,01 0,63 0 

 28/ 62/ 11 (C) 12,5 0 1,85 -0,01 3,53 0,01 

 29/ 62/ 11 (C) 17,2 0 -0,18 -0,02 1,15 0,01 

 29/ 63/ 11 (C) 17,2 0 -0,46 -0,02 0,68 0,01 

 30/ 63/ 11 (C) 17,2 0 -0,46 -0,02 0,68 0,01 

 30/ 64/ 11 (C) 17,2 0 -0,74 -0,02 -0,2 0,01 

 31/ 64/ 11 (C) 9 0,02 -2,42 -0,04 3,87 0,04 

 31/ 65/ 11 (C) 9 0,02 -2,7 -0,04 0,14 0 

 32/ 65/ 11 (C) 9 0,02 -2,7 -0,04 0,14 0 

 32/ 66/ 11 (C) 9 0,02 -2,98 -0,04 -4,01 -0,03 

 33/ 100/ 11 (C) 27,53 0,03 9,16 -0,04 -12,59 0,04 

 33/ 101/ 11 (C) 27,53 0,03 8,89 -0,04 0,05 0 

 34/ 101/ 11 (C) 27,53 0,03 8,89 -0,04 0,05 0 

 34/ 102/ 11 (C) 27,53 0,03 8,63 -0,04 12,32 -0,05 

 35/ 102/ 11 (C) 67,81 0,01 7,11 -0,02 -8,03 -0,01 

 35/ 103/ 11 (C) 67,81 0,01 6,85 -0,02 1,74 -0,01 

 36/ 103/ 11 (C) 67,81 0,01 6,85 -0,02 1,74 -0,01 

 36/ 104/ 11 (C) 67,81 0,01 6,58 -0,02 11,14 -0,02 

 37/ 104/ 11 (C) 97,44 0 4,63 -0,01 -3,85 0 

 37/ 105/ 11 (C) 97,44 0 4,36 -0,01 2,44 -0,01 

 38/ 105/ 11 (C) 97,44 0 4,36 -0,01 2,44 -0,01 

 38/ 106/ 11 (C) 97,44 0 4,09 -0,01 8,36 -0,01 

 39/ 106/ 11 (C) 113,66 0 2,03 0 0,14 0 

 39/ 107/ 11 (C) 113,66 0 1,76 0 2,79 0 

 40/ 107/ 11 (C) 113,66 0 1,76 0 2,79 0 

 40/ 108/ 11 (C) 113,66 0 1,49 0 5,06 -0,01 

 41/ 108/ 11 (C) 116,08 0 -0,58 0 3,84 0 

 41/ 109/ 11 (C) 116,08 0 -0,85 0 2,83 0 

 42/ 109/ 11 (C) 116,08 0 -0,85 0 2,83 0 

 42/ 110/ 11 (C) 116,08 0 -1,12 0 1,46 0 

 43/ 110/ 11 (C) 104,66 0 -3,19 0 7,24 0 

 43/ 111/ 11 (C) 104,66 0 -3,46 0 2,59 0 

 44/ 111/ 11 (C) 104,66 0 -3,46 0 2,59 0 

 44/ 112/ 11 (C) 104,66 0 -3,73 0 -2,44 0 

 45/ 112/ 11 (C) 79,42 0 -5,8 0 10,35 0 

 45/ 113/ 11 (C) 79,42 0 -6,07 0 2,04 0 

 46/ 113/ 11 (C) 79,42 0 -6,07 0 2,04 0 

 46/ 114/ 11 (C) 79,42 0 -6,34 0 -6,64 0 

 47/ 114/ 11 (C) 40,49 0 -8,35 0 13,08 0 
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 47/ 115/ 11 (C) 40,49 0 -8,61 0 1,21 0 

 48/ 115/ 11 (C) 40,49 0 -8,61 0 1,21 0 

 48/ 116/ 11 (C) 40,49 0 -8,88 0 -11,04 0 

 49/ 116/ 11 (C) -11,35 0 -10,94 0 15,25 0 

 49/ 117/ 11 (C) -11,35 0 -11,21 0 -0,25 0 

 50/ 117/ 11 (C) -11,35 0 -11,21 0 -0,25 0 

 50/ 118/ 11 (C) -11,35 0 -11,47 0 -16,13 0 

 51/ 118/ 11 (C) -68,05 0 -10,14 0 11,9 0 

 51/ 119/ 11 (C) -68,05 0 -10,41 0 -2,49 0 

 52/ 119/ 11 (C) -68,05 0 -10,41 0 -2,49 0 

 52/ 120/ 11 (C) -68,05 0 -10,68 0 -17,25 -0,01 

 53/ 120/ 11 (C) -77,44 0 6,94 0 -12,51 0 

 53/ 121/ 11 (C) -77,44 0 6,66 0 -2,59 0 

 54/ 121/ 11 (C) -77,44 0 6,66 0 -2,59 0 

 54/ 122/ 11 (C) -77,44 0 6,39 0 6,93 0 

 55/ 122/ 11 (C) -39,11 0 7,6 0 -11,68 0 

 55/ 123/ 11 (C) -39,11 0 7,32 0 -0,8 0 

 56/ 123/ 11 (C) -39,11 0 7,32 0 -0,8 0 

 56/ 124/ 11 (C) -39,11 0 7,04 0 9,67 0 

 57/ 124/ 11 (C) -6,46 0 4,97 0 -6,82 0 

 57/ 125/ 11 (C) -6,46 0 4,7 0 0,23 0 

 58/ 125/ 11 (C) -6,46 0 4,7 0 0,23 0 

 58/ 126/ 11 (C) -6,46 0 4,42 0 6,88 -0,01 

 59/ 126/ 11 (C) 12,5 0 2,41 0,01 -2,68 0 

 59/ 127/ 11 (C) 12,5 0 2,13 0,01 0,63 0 

 60/ 127/ 11 (C) 12,5 0 2,13 0,01 0,63 0 

 60/ 128/ 11 (C) 12,5 0 1,85 0,01 3,53 -0,01 

 61/ 128/ 11 (C) 17,2 0 -0,18 0,02 1,15 -0,01 

 61/ 129/ 11 (C) 17,2 0 -0,46 0,02 0,68 -0,01 

 62/ 129/ 11 (C) 17,2 0 -0,46 0,02 0,68 -0,01 

 62/ 130/ 11 (C) 17,2 0 -0,74 0,02 -0,2 -0,01 

 63/ 130/ 11 (C) 9 -0,02 -2,42 0,04 3,87 -0,04 

 63/ 131/ 11 (C) 9 -0,02 -2,7 0,04 0,14 0 

 64/ 131/ 11 (C) 9 -0,02 -2,7 0,04 0,14 0 

 64/ 132/ 11 (C) 9 -0,02 -2,98 0,04 -4,01 0,03 

 65/ 1/ 11 (C) -27,25 -0,11 14,54 0,26 -19,07 -0,15 

 65/ 2/ 11 (C) -27,25 -0,11 13,82 0,26 0,78 0,01 

 66/ 2/ 11 (C) -27,25 -0,11 13,82 0,26 0,78 0,01 

 66/ 3/ 11 (C) -27,25 -0,11 13,1 0,26 19,62 0,16 

 67/ 3/ 11 (C) -66,68 -0,14 10,41 0,1 -6,36 -0,19 

 67/ 4/ 11 (C) -66,68 -0,14 9,69 0,1 7,71 0 
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 68/ 4/ 11 (C) -66,68 -0,14 9,69 0,1 7,71 0 

 68/ 5/ 11 (C) -66,68 -0,14 8,96 0,1 20,76 0,19 

 69/ 5/ 11 (C) -95,46 -0,14 6,71 0,04 1,68 -0,19 

 69/ 6/ 11 (C) -95,46 -0,14 5,99 0,04 10,57 0 

 70/ 6/ 11 (C) -95,46 -0,14 5,99 0,04 10,57 0 

 70/ 7/ 11 (C) -95,46 -0,14 5,26 0,04 18,45 0,19 

 71/ 7/ 11 (C) -110,82 -0,14 3,13 0,01 8,02 -0,19 

 71/ 8/ 11 (C) -110,82 -0,14 2,41 0,01 11,89 0 

 72/ 8/ 11 (C) -110,82 -0,14 2,41 0,01 11,89 0 

 72/ 9/ 11 (C) -110,82 -0,14 1,68 0,01 14,76 0,19 

 73/ 9/ 11 (C) -112,39 -0,14 -0,44 0,01 13,2 -0,19 

 73/ 10/ 11 (C) -112,39 -0,14 -1,17 0,01 12,07 0 

 74/ 10/ 11 (C) -112,39 -0,14 -1,17 0,01 12,07 0 

 74/ 11/ 11 (C) -112,39 -0,14 -1,89 0,01 9,93 0,19 

 75/ 11/ 11 (C) -100,13 -0,14 -4,02 0 17,27 -0,19 

 75/ 12/ 11 (C) -100,13 -0,14 -4,74 0 11,14 0 

 76/ 12/ 11 (C) -100,13 -0,14 -4,74 0 11,14 0 

 76/ 13/ 11 (C) -100,13 -0,14 -5,46 0 4 0,19 

 77/ 13/ 11 (C) -74,04 -0,14 -7,59 0 20,23 -0,19 

 77/ 14/ 11 (C) -74,04 -0,14 -8,31 0 9,1 0 

 78/ 14/ 11 (C) -74,04 -0,14 -8,31 0 9,1 0 

 78/ 15/ 11 (C) -74,04 -0,14 -9,04 0 -3,05 0,19 

 79/ 15/ 11 (C) -34,25 -0,14 -11,23 0 22,01 -0,19 

 79/ 16/ 11 (C) -34,25 -0,14 -11,95 0 5,79 0 

 80/ 16/ 11 (C) -34,25 -0,14 -11,95 0 5,79 0 

 80/ 17/ 11 (C) -34,25 -0,14 -12,67 0 -11,45 0,19 

 81/ 17/ 11 (C) 18,44 -0,14 -14,82 0 21,87 -0,19 

 81/ 18/ 11 (C) 18,44 -0,14 -15,54 0 0,62 0 

 82/ 18/ 11 (C) 18,44 -0,14 -15,54 0 0,62 0 

 82/ 19/ 11 (C) 18,44 -0,14 -16,26 0 -21,64 0,19 

 83/ 19/ 11 (C) 75,99 -0,14 -21,8 0 15,53 -0,2 

 83/ 20/ 11 (C) 75,99 -0,14 -22,52 0 -15,49 0 

 84/ 20/ 11 (C) 75,99 -0,14 -22,52 0 -15,49 0 

 84/ 21/ 11 (C) 75,99 -0,14 -23,24 0 -47,52 0,2 

 85/ 21/ 11 (C) 80,76 -0,13 17,93 0 -41,47 -0,18 

 85/ 22/ 11 (C) 80,76 -0,13 17,17 0 -15,88 0 

 86/ 22/ 11 (C) 80,76 -0,13 17,17 0 -15,88 0 

 86/ 23/ 11 (C) 80,76 -0,13 16,42 0 8,61 0,19 

 87/ 23/ 11 (C) 43,29 -0,13 11 0 -16,86 -0,2 

 87/ 23/ 12 (C) 55,99 -0,13 11,73 0 -17,94 -0,19 

 87/ 24/ 11 (C) 43,29 -0,13 10,25 0 -1,37 0 
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 88/ 24/ 11 (C) 43,29 -0,13 10,25 0 -1,37 0 

 88/ 25/ 11 (C) 43,29 -0,13 9,5 0 13,03 0,2 

 89/ 25/ 11 (C) 11,49 -0,13 7,37 -0,01 -8,02 -0,19 

 89/ 26/ 11 (C) 11,49 -0,13 6,61 -0,01 2,17 0 

 90/ 26/ 11 (C) 11,49 -0,13 6,61 -0,01 2,17 0 

 90/ 27/ 11 (C) 11,49 -0,13 5,86 -0,01 11,27 0,19 

 91/ 27/ 11 (C) -6,62 -0,13 3,67 -0,03 -0,99 -0,2 

 91/ 28/ 11 (C) -6,62 -0,13 2,91 -0,03 3,81 0 

 92/ 28/ 11 (C) -6,62 -0,13 2,91 -0,03 3,81 0 

 92/ 29/ 11 (C) -6,62 -0,13 2,16 -0,03 7,51 0,2 

 93/ 29/ 11 (C) -10,47 -0,14 -0,01 -0,09 4,49 -0,2 

 93/ 30/ 11 (C) -10,47 -0,14 -0,76 -0,09 3,93 0 

 94/ 30/ 11 (C) -10,47 -0,14 -0,76 -0,09 3,93 0 

 94/ 31/ 11 (C) -10,47 -0,14 -1,51 -0,09 2,27 0,2 

 94/ 31/ 12 (C) -6,43 -0,14 -0,78 -0,09 4,06 0,21 

 95/ 31/ 11 (C) -1,42 -0,15 -4,03 -0,26 7,64 -0,21 

 95/ 32/ 11 (C) -1,42 -0,15 -4,79 -0,26 1,21 0 

 96/ 32/ 11 (C) -1,42 -0,15 -4,79 -0,26 1,21 0 

 96/ 33/ 11 (C) -1,42 -0,15 -5,54 -0,26 -6,34 0,21 

 97/ 67/ 11 (C) -27,25 0,11 14,54 -0,26 -19,07 0,15 

 97/ 68/ 11 (C) -27,25 0,11 13,82 -0,26 0,78 -0,01 

 98/ 68/ 11 (C) -27,25 0,11 13,82 -0,26 0,78 -0,01 

 98/ 69/ 11 (C) -27,25 0,11 13,1 -0,26 19,62 -0,16 

 99/ 69/ 11 (C) -66,68 0,14 10,41 -0,1 -6,36 0,19 

 99/ 70/ 11 (C) -66,68 0,14 9,69 -0,1 7,71 0 

 100/ 70/ 11 (C) -66,68 0,14 9,69 -0,1 7,71 0 

 100/ 71/ 11 (C) -66,68 0,14 8,96 -0,1 20,76 -0,19 

 101/ 71/ 11 (C) -95,46 0,14 6,71 -0,04 1,68 0,19 

 101/ 72/ 11 (C) -95,46 0,14 5,99 -0,04 10,57 0 

 102/ 72/ 11 (C) -95,46 0,14 5,99 -0,04 10,57 0 

 102/ 73/ 11 (C) -95,46 0,14 5,26 -0,04 18,45 -0,19 

 103/ 73/ 11 (C) -110,82 0,14 3,13 -0,01 8,02 0,19 

 103/ 74/ 11 (C) -110,82 0,14 2,41 -0,01 11,89 0 

 104/ 74/ 11 (C) -110,82 0,14 2,41 -0,01 11,89 0 

 104/ 75/ 11 (C) -110,82 0,14 1,68 -0,01 14,76 -0,19 

 105/ 75/ 11 (C) -112,39 0,14 -0,44 -0,01 13,2 0,19 

 105/ 76/ 11 (C) -112,39 0,14 -1,17 -0,01 12,07 0 

 106/ 76/ 11 (C) -112,39 0,14 -1,17 -0,01 12,07 0 

 106/ 77/ 11 (C) -112,39 0,14 -1,89 -0,01 9,93 -0,19 

 107/ 77/ 11 (C) -100,13 0,14 -4,02 0 17,27 0,19 

 107/ 78/ 11 (C) -100,13 0,14 -4,74 0 11,14 0 
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 108/ 78/ 11 (C) -100,13 0,14 -4,74 0 11,14 0 

 108/ 79/ 11 (C) -100,13 0,14 -5,46 0 4 -0,19 

 109/ 79/ 11 (C) -74,04 0,14 -7,59 0 20,23 0,19 

 109/ 80/ 11 (C) -74,04 0,14 -8,31 0 9,1 0 

 110/ 80/ 11 (C) -74,04 0,14 -8,31 0 9,1 0 

 110/ 81/ 11 (C) -74,04 0,14 -9,04 0 -3,05 -0,19 

 111/ 81/ 11 (C) -34,25 0,14 -11,23 0 22,01 0,19 

 111/ 82/ 11 (C) -34,25 0,14 -11,95 0 5,79 0 

 112/ 82/ 11 (C) -34,25 0,14 -11,95 0 5,79 0 

 112/ 83/ 11 (C) -34,25 0,14 -12,67 0 -11,45 -0,19 

 113/ 83/ 11 (C) 18,44 0,14 -14,82 0 21,87 0,19 

 113/ 84/ 11 (C) 18,44 0,14 -15,54 0 0,62 0 

 114/ 84/ 11 (C) 18,44 0,14 -15,54 0 0,62 0 

 114/ 85/ 11 (C) 18,44 0,14 -16,26 0 -21,64 -0,19 

 115/ 85/ 11 (C) 75,99 0,14 -21,8 0 15,53 0,2 

 115/ 86/ 11 (C) 75,99 0,14 -22,52 0 -15,49 0 

 116/ 86/ 11 (C) 75,99 0,14 -22,52 0 -15,49 0 

 116/ 87/ 11 (C) 75,99 0,14 -23,24 0 -47,52 -0,2 

 117/ 87/ 11 (C) 80,76 0,13 17,93 0 -41,47 0,18 

 117/ 88/ 11 (C) 80,76 0,13 17,17 0 -15,88 0 

 118/ 88/ 11 (C) 80,76 0,13 17,17 0 -15,88 0 

 118/ 89/ 11 (C) 80,76 0,13 16,42 0 8,61 -0,19 

 119/ 89/ 11 (C) 43,29 0,13 11 0 -16,86 0,2 

 119/ 90/ 11 (C) 43,29 0,13 10,25 0 -1,37 0 

 120/ 90/ 11 (C) 43,29 0,13 10,25 0 -1,37 0 

 120/ 91/ 11 (C) 43,29 0,13 9,5 0 13,03 -0,2 

 121/ 91/ 11 (C) 11,49 0,13 7,37 0,01 -8,02 0,19 

 121/ 92/ 11 (C) 11,49 0,13 6,61 0,01 2,17 0 

 122/ 92/ 11 (C) 11,49 0,13 6,61 0,01 2,17 0 

 122/ 93/ 11 (C) 11,49 0,13 5,86 0,01 11,27 -0,19 

 123/ 93/ 11 (C) -6,62 0,13 3,67 0,03 -0,99 0,2 

 123/ 94/ 11 (C) -6,62 0,13 2,91 0,03 3,81 0 

 124/ 94/ 11 (C) -6,62 0,13 2,91 0,03 3,81 0 

 124/ 95/ 11 (C) -6,62 0,13 2,16 0,03 7,51 -0,2 

 125/ 95/ 11 (C) -10,47 0,14 -0,01 0,09 4,49 0,2 

 125/ 96/ 11 (C) -10,47 0,14 -0,76 0,09 3,93 0 

 126/ 96/ 11 (C) -10,47 0,14 -0,76 0,09 3,93 0 

 126/ 97/ 11 (C) -10,47 0,14 -1,51 0,09 2,27 -0,2 

 127/ 97/ 11 (C) -1,42 0,15 -4,03 0,26 7,64 0,21 

 127/ 98/ 11 (C) -1,42 0,15 -4,79 0,26 1,21 0 

 128/ 98/ 11 (C) -1,42 0,15 -4,79 0,26 1,21 0 
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 128/ 99/ 11 (C) -1,42 0,15 -5,54 0,26 -6,34 -0,21 

 129/ 34/ 11 (C) 9,16 0,03 -27,53 -0,04 12,59 -0,04 

 129/ 1/ 11 (C) 9,38 0,03 -27,53 -0,04 -19,07 -0,07 

 130/ 36/ 11 (C) -1,51 -0,03 -40,28 -0,04 20,34 0,01 

 130/ 3/ 11 (C) -1,29 -0,03 -40,28 -0,04 -25,98 0,04 

 131/ 38/ 11 (C) -1,95 0 -29,63 -0,02 14,99 0,01 

 131/ 5/ 11 (C) -1,73 0 -29,63 -0,02 -19,08 0,02 

 132/ 40/ 11 (C) -2,07 0 -16,21 -0,01 8,22 0,01 

 132/ 7/ 11 (C) -1,85 0 -16,21 -0,01 -10,43 0,01 

 133/ 42/ 11 (C) -2,07 0 -2,42 -0,01 1,23 0 

 133/ 9/ 11 (C) -1,85 0 -2,42 -0,01 -1,56 0 

 134/ 44/ 11 (C) -2,07 0 11,41 -0,01 -5,78 0 

 134/ 11/ 11 (C) -1,85 0 11,41 -0,01 7,34 0 

 135/ 46/ 11 (C) -2,08 0 25,24 -0,01 -12,79 0 

 135/ 13/ 11 (C) -1,86 0 25,24 -0,01 16,23 0 

 136/ 48/ 11 (C) -2,01 0 38,94 -0,01 -19,72 0 

 136/ 15/ 11 (C) -1,79 0 38,94 -0,01 25,06 0 

 137/ 50/ 11 (C) -2,06 0 51,84 -0,01 -26,29 0 

 137/ 17/ 11 (C) -1,84 0 51,84 -0,01 33,32 0 

 138/ 52/ 11 (C) 1,33 0 56,7 -0,01 -28,03 0 

 138/ 19/ 11 (C) 1,55 0 56,7 -0,01 37,17 0 

 139/ 54/ 11 (C) 17,62 0 9,39 -0,01 -4,74 0 

 139/ 21/ 11 (C) 17,84 0 9,39 -0,01 6,05 0 

 140/ 56/ 11 (C) 1,21 0 -38,33 -0,01 18,61 0 

 140/ 23/ 11 (C) 1,43 0 -38,33 -0,01 -25,47 0 

 141/ 58/ 11 (C) -2,07 0 -32,65 -0,01 16,5 0 

 141/ 25/ 11 (C) -1,85 0 -32,65 -0,01 -21,05 0 

 142/ 60/ 11 (C) -2,01 0 -18,96 0 9,56 0,01 

 142/ 27/ 11 (C) -1,79 0 -18,96 0 -12,25 0,01 

 143/ 62/ 11 (C) -2,04 0 -4,7 0 2,38 0,01 

 143/ 29/ 11 (C) -1,82 0 -4,7 0 -3,03 0,02 

 144/ 64/ 11 (C) -1,68 -0,02 8,2 0,02 -4,07 0,01 

 144/ 31/ 11 (C) -1,46 -0,02 8,2 0,02 5,36 0,04 

 145/ 66/ 11 (C) 2,98 0,02 9 0,03 -4,01 -0,04 

 145/ 33/ 11 (C) 3,2 0,02 9 0,03 6,34 -0,07 

 146/ 100/ 11 (C) 9,16 -0,03 -27,53 0,04 12,59 0,04 

 146/ 67/ 11 (C) 9,38 -0,03 -27,53 0,04 -19,07 0,07 

 147/ 102/ 11 (C) -1,51 0,03 -40,28 0,04 20,34 -0,01 

 147/ 69/ 11 (C) -1,29 0,03 -40,28 0,04 -25,98 -0,04 

 148/ 104/ 11 (C) -1,95 0 -29,63 0,02 14,99 -0,01 

 148/ 71/ 11 (C) -1,73 0 -29,63 0,02 -19,08 -0,02 
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 149/ 106/ 11 (C) -2,07 0 -16,21 0,01 8,22 -0,01 

 149/ 73/ 11 (C) -1,85 0 -16,21 0,01 -10,43 -0,01 

 150/ 108/ 11 (C) -2,07 0 -2,42 0,01 1,23 0 

 150/ 75/ 11 (C) -1,85 0 -2,42 0,01 -1,56 0 

 151/ 110/ 11 (C) -2,07 0 11,41 0,01 -5,78 0 

 151/ 77/ 11 (C) -1,85 0 11,41 0,01 7,34 0 

 152/ 112/ 11 (C) -2,08 0 25,24 0,01 -12,79 0 

 152/ 79/ 11 (C) -1,86 0 25,24 0,01 16,23 0 

 153/ 114/ 11 (C) -2,01 0 38,94 0,01 -19,72 0 

 153/ 81/ 11 (C) -1,79 0 38,94 0,01 25,06 0 

 154/ 116/ 11 (C) -2,06 0 51,84 0,01 -26,29 0 

 154/ 83/ 11 (C) -1,84 0 51,84 0,01 33,32 0 

 155/ 118/ 11 (C) 1,33 0 56,7 0,01 -28,03 0 

 155/ 85/ 11 (C) 1,55 0 56,7 0,01 37,17 0 

 156/ 120/ 11 (C) 17,62 0 9,39 0,01 -4,74 0 

 156/ 87/ 11 (C) 17,84 0 9,39 0,01 6,05 0 

 157/ 122/ 11 (C) 1,21 0 -38,33 0,01 18,61 0 

 157/ 89/ 11 (C) 1,43 0 -38,33 0,01 -25,47 0 

 158/ 124/ 11 (C) -2,07 0 -32,65 0,01 16,5 0 

 158/ 91/ 11 (C) -1,85 0 -32,65 0,01 -21,05 0 

 159/ 126/ 11 (C) -2,01 0 -18,96 0 9,56 -0,01 

 159/ 93/ 11 (C) -1,79 0 -18,96 0 -12,25 -0,01 

 160/ 128/ 11 (C) -2,04 0 -4,7 0 2,38 -0,01 

 160/ 95/ 11 (C) -1,82 0 -4,7 0 -3,03 -0,02 

 161/ 130/ 11 (C) -1,68 0,02 8,2 -0,02 -4,07 -0,01 

 161/ 97/ 11 (C) -1,46 0,02 8,2 -0,02 5,36 -0,04 

 162/ 132/ 11 (C) 2,98 -0,02 9 -0,03 -4,01 0,04 

 162/ 99/ 11 (C) 3,2 -0,02 9 -0,03 6,34 0,07 

 163/ 1/ 11 (C) 0,38 0,43 2,21 0 0,33 0,19 

 163/ 67/ 11 (C) 0,38 -0,43 -2,21 0 0,33 0,19 

 164/ 3/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,21 0,4 

 164/ 69/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,21 0,4 

 165/ 5/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,08 0,4 

 165/ 71/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,08 0,4 

 166/ 7/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,03 0,4 

 166/ 73/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,03 0,4 

 167/ 9/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,01 0,4 

 167/ 75/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,01 0,4 

 168/ 11/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 0 0,4 

 168/ 77/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 0 0,4 

 169/ 13/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 0 0,4 
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 169/ 79/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 0 0,4 

 170/ 15/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 0 0,4 

 170/ 81/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 0 0,4 

 171/ 17/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 0 0,4 

 171/ 83/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 0 0,4 

 172/ 19/ 11 (C) 0,01 0,85 3,98 0 0 0,4 

 172/ 85/ 11 (C) 0,01 -0,85 -3,98 0 0 0,4 

 173/ 21/ 11 (C) 0,22 0,85 3,98 0 0 0,4 

 173/ 87/ 11 (C) 0,22 -0,85 -3,98 0 0 0,4 

 174/ 23/ 11 (C) 0,01 0,85 3,98 0 0 0,39 

 174/ 89/ 11 (C) 0,01 -0,85 -3,98 0 0 0,39 

 175/ 25/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,01 0,4 

 175/ 91/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,01 0,4 

 176/ 27/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,03 0,39 

 176/ 93/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,03 0,39 

 177/ 29/ 11 (C) 0 0,85 3,98 0 -0,08 0,39 

 177/ 95/ 11 (C) 0 -0,85 -3,98 0 -0,08 0,39 

 178/ 31/ 11 (C) -0,02 0,85 3,98 0 -0,21 0,39 

 178/ 97/ 11 (C) -0,02 -0,85 -3,98 0 -0,21 0,39 

 179/ 33/ 11 (C) 0,11 0,43 2,21 0 0,32 0,18 

 179/ 99/ 11 (C) 0,11 -0,43 -2,21 0 0,32 0,18 
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5.2. Reaccions 

S’adjunta el resum de les reaccions per a les diferents combinacions considerades: 
Combinació d’accions en ELS: 

 
 
Combinació d’accions en ELU: 
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5.3. Deformació: 

A continuació s’adjunta la taula amb les deformacions en cada barra per a les combinacions 

d’ELS. 

Nudo/Caso UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad) 

1/ 9 (C) -0,31295 -0,03302 0 -0,0001 0,0023 0 

1/ 10 (C) -0,07307 0,00001 0 -0,0001 0,0025 0 

2/ 9 (C) -0,27986 -0,03304 -0,34727 -0,0001 0,0026 0 

2/ 10 (C) -0,05272 0,00001 -0,37641 -0,0001 0,0028 0 

3/ 9 (C) -0,24676 -0,03307 -0,69149 -0,0001 0,0023 0 

3/ 10 (C) -0,03237 0 -0,745 -0,0001 0,0024 0 

4/ 9 (C) -0,21003 -0,03307 -1,01122 -0,0001 0,0022 0 

4/ 10 (C) -0,00861 0 -1,08413 -0,0001 0,0024 0 

5/ 9 (C) -0,1733 -0,03307 -1,29905 -0,0001 0,0018 0 

5/ 10 (C) 0,01515 0 -1,3866 -0,0001 0,0019 0 

6/ 9 (C) -0,13392 -0,03307 -1,54276 -0,0001 0,0016 0 

6/ 10 (C) 0,04135 0 -1,64066 -0,0001 0,0017 0 

7/ 9 (C) -0,09454 -0,03307 -1,74254 -0,0001 0,0012 0 

7/ 10 (C) 0,06754 0 -1,84684 -0,0001 0,0012 0 

8/ 9 (C) -0,05373 -0,03307 -1,88964 -0,0001 0,0009 0 

8/ 10 (C) 0,09496 0 -1,99678 -0,0001 0,0009 0 

9/ 9 (C) -0,01292 -0,03307 -1,98722 -0,0001 0,0005 0 

9/ 10 (C) 0,12238 0 -2,09402 -0,0001 0,0005 0 

10/ 9 (C) 0,02806 -0,03307 -2,02895 -0,0001 0,0001 0 

10/ 10 (C) 0,14976 0 -2,13262 -0,0001 0,0001 0 

11/ 9 (C) 0,06904 -0,03307 -2,02039 -0,0001 -0,0002 0 

11/ 10 (C) 0,17714 0 -2,1185 -0,0001 -0,0003 0 

12/ 9 (C) 0,10894 -0,03307 -1,95752 -0,0001 -0,0006 0 

12/ 10 (C) 0,20323 0 -2,04806 -0,0001 -0,0007 0 

13/ 9 (C) 0,14884 -0,03307 -1,84823 -0,0001 -0,0009 0 

13/ 10 (C) 0,22931 0 -1,92955 -0,0001 -0,0009 0 

14/ 9 (C) 0,18638 -0,03307 -1,69084 -0,0001 -0,0013 0 

14/ 10 (C) 0,25283 0 -1,76169 -0,0001 -0,0014 0 

15/ 9 (C) 0,22393 -0,03307 -1,49555 -0,0001 -0,0014 0 

15/ 10 (C) 0,27636 0 -1,55506 -0,0001 -0,0015 0 

16/ 9 (C) 0,25788 -0,03307 -1,26322 -0,0001 -0,0018 0 

16/ 10 (C) 0,29607 0 -1,31092 -0,0001 -0,0019 0 

17/ 9 (C) 0,29183 -0,03307 -1,00685 -0,0001 -0,0017 0 

17/ 10 (C) 0,31579 0 -1,04266 -0,0001 -0,0018 0 

18/ 9 (C) 0,32101 -0,03307 -0,73127 -0,0001 -0,0021 0 

18/ 10 (C) 0,33053 0 -0,7556 -0,0001 -0,0022 0 
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19/ 9 (C) 0,35019 -0,03307 -0,45328 -0,0001 -0,0018 0 

19/ 10 (C) 0,34527 0 -0,467 -0,0001 -0,0018 0 

20/ 9 (C) 0,37416 -0,03305 -0,19405 -0,0001 -0,0018 0 

20/ 10 (C) 0,35463 0 -0,19911 -0,0001 -0,0018 0 

21/ 9 (C) 0,39813 -0,03303 0 -0,0001 -0,0008 0 

21/ 10 (C) 0,36399 0 0 -0,0001 -0,0008 0 

22/ 9 (C) 0,42252 -0,03305 0,04677 -0,0001 0,0001 0 

22/ 10 (C) 0,37321 0 0,04441 -0,0001 0,0001 0 

23/ 9 (C) 0,44692 -0,03307 0,02105 -0,0001 0,0002 0 

23/ 10 (C) 0,38243 0 0,01272 -0,0001 0,0002 0 

24/ 9 (C) 0,47492 -0,03307 -0,02993 -0,0001 0,0004 0 

24/ 10 (C) 0,39558 0 -0,04579 -0,0001 0,0005 0 

25/ 9 (C) 0,50292 -0,03307 -0,08721 -0,0001 0,0003 0 

25/ 10 (C) 0,40873 0 -0,11073 -0,0001 0,0003 0 

26/ 9 (C) 0,53398 -0,03307 -0,13585 -0,0001 0,0003 0 

26/ 10 (C) 0,4253 0 -0,16638 -0,0001 0,0004 0 

27/ 9 (C) 0,56504 -0,03307 -0,17461 -0,0001 0,0001 0 

27/ 10 (C) 0,44187 0 -0,21072 -0,0001 0,0002 0 

28/ 9 (C) 0,59785 -0,03307 -0,19276 -0,0001 0,0001 0 

28/ 10 (C) 0,46056 0 -0,2323 -0,0001 0,0001 0 

29/ 9 (C) 0,63067 -0,03307 -0,19353 -0,0001 -0,0001 0 

29/ 10 (C) 0,47925 0 -0,23366 -0,0001 -0,0001 0 

30/ 9 (C) 0,66387 -0,03307 -0,16973 -0,0001 -0,0002 0 

30/ 10 (C) 0,4987 0 -0,2069 -0,0001 -0,0003 0 

31/ 9 (C) 0,69707 -0,03307 -0,12801 -0,0001 -0,0003 0 

31/ 10 (C) 0,51815 0 -0,1579 -0,0001 -0,0004 0 

32/ 9 (C) 0,72943 -0,03306 -0,06686 -0,0001 -0,0005 0 

32/ 10 (C) 0,53712 0 -0,08446 -0,0001 -0,0006 0 

33/ 9 (C) 0,76188 -0,03304 0 -0,0001 -0,0004 0 

33/ 10 (C) 0,55614 -0,00001 0 -0,0001 -0,0006 0 

34/ 9 (C) -0,09477 -0,0238 0,02394 -0,0001 0,002 0 

34/ 10 (C) 0,17625 0,00923 -0,00134 -0,0001 0,0023 0 

35/ 9 (C) -0,06896 -0,02309 -0,32118 -0,0001 0,0027 0 

35/ 10 (C) 0,18477 0,00996 -0,37631 -0,0001 0,0029 0 

36/ 9 (C) -0,04315 -0,02241 -0,66597 -0,0001 0,002 0 

36/ 10 (C) 0,19329 0,01066 -0,74485 -0,0001 0,0022 0 

37/ 9 (C) -0,02468 -0,02196 -0,98326 -0,0001 0,0023 0 

37/ 10 (C) 0,1949 0,01111 -1,08144 -0,0001 0,0025 0 

38/ 9 (C) -0,00622 -0,02167 -1,27346 -0,0001 0,0016 0 

38/ 10 (C) 0,19652 0,0114 -1,38637 -0,0001 0,0017 0 

39/ 9 (C) 0,00684 -0,0215 -1,51423 -0,0001 0,0017 0 
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39/ 10 (C) 0,19316 0,01157 -1,6375 -0,0001 0,0017 0 

40/ 9 (C) 0,01991 -0,02139 -1,71694 -0,0001 0,0011 0 

40/ 10 (C) 0,1898 0,01168 -1,8466 -0,0001 0,0011 0 

41/ 9 (C) 0,03002 -0,02132 -1,86109 -0,0001 0,0009 0 

41/ 10 (C) 0,1839 0,01175 -1,99358 -0,0001 0,0009 0 

42/ 9 (C) 0,04014 -0,02128 -1,96162 -0,0001 0,0005 0 

42/ 10 (C) 0,17801 0,01179 -2,09378 -0,0001 0,0005 0 

43/ 9 (C) 0,04981 -0,02125 -2,00039 -0,0001 0,0001 0 

43/ 10 (C) 0,1721 0,01182 -2,12941 -0,0001 0,0001 0 

44/ 9 (C) 0,05949 -0,02123 -1,99479 -0,0001 -0,0001 0 

44/ 10 (C) 0,1662 0,01184 -2,11826 -0,0001 -0,0002 0 

45/ 9 (C) 0,07125 -0,02122 -1,92897 -0,0001 -0,0007 0 

45/ 10 (C) 0,16279 0,01184 -2,04486 -0,0001 -0,0008 0 

46/ 9 (C) 0,083 -0,02122 -1,82263 -0,0001 -0,0007 0 

46/ 10 (C) 0,15939 0,01185 -1,92931 -0,0001 -0,0008 0 

47/ 9 (C) 0,09937 -0,02121 -1,66227 -0,0001 -0,0014 0 

47/ 10 (C) 0,16101 0,01185 -1,75847 -0,0001 -0,0015 0 

48/ 9 (C) 0,11573 -0,02121 -1,46996 -0,0001 -0,0012 0 

48/ 10 (C) 0,16264 0,01186 -1,55482 -0,0001 -0,0012 0 

49/ 9 (C) 0,1392 -0,02121 -1,23499 -0,0001 -0,002 0 

49/ 10 (C) 0,17178 0,01186 -1,30805 -0,0001 -0,0021 0 

50/ 9 (C) 0,16266 -0,02121 -0,98125 -0,0001 -0,0014 0 

50/ 10 (C) 0,18092 0,01186 -1,04242 -0,0001 -0,0015 0 

51/ 9 (C) 0,19557 -0,02121 -0,7026 -0,0001 -0,0023 0 

51/ 10 (C) 0,19993 0,01186 -0,75228 -0,0001 -0,0024 0 

52/ 9 (C) 0,22849 -0,02121 -0,42819 -0,0001 -0,0013 0 

52/ 10 (C) 0,21894 0,01186 -0,46728 -0,0001 -0,0014 0 

53/ 9 (C) 0,27174 -0,02119 -0,18302 -0,0001 -0,0019 0 

53/ 10 (C) 0,24862 0,01186 -0,2142 -0,0001 -0,0019 0 

54/ 9 (C) 0,31499 -0,02119 0,02265 -0,0001 -0,0008 0 

54/ 10 (C) 0,2783 0,01185 -0,00283 -0,0001 -0,0008 0 

55/ 9 (C) 0,36178 -0,0212 0,05672 -0,0001 0,0001 0 

55/ 10 (C) 0,31083 0,01185 0,02819 -0,0001 0,0002 0 

56/ 9 (C) 0,40858 -0,02123 0,04616 -0,0001 -0,0002 0 

56/ 10 (C) 0,34335 0,01184 0,01246 -0,0001 -0,0001 0 

57/ 9 (C) 0,44807 -0,02125 -0,00077 -0,0001 0,0006 0 

57/ 10 (C) 0,36791 0,01182 -0,04198 -0,0001 0,0007 0 

58/ 9 (C) 0,48755 -0,02127 -0,06161 -0,0001 0,0001 0 

58/ 10 (C) 0,39247 0,0118 -0,11048 -0,0001 0,0001 0 

59/ 9 (C) 0,52083 -0,02131 -0,10722 -0,0001 0,0004 0 

59/ 10 (C) 0,4101 0,01176 -0,16311 -0,0001 0,0005 0 
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60/ 9 (C) 0,5541 -0,02138 -0,14902 -0,0001 0 0 

60/ 10 (C) 0,42773 0,01169 -0,21048 -0,0001 0 0 

61/ 9 (C) 0,58377 -0,02149 -0,1638 -0,0001 0,0001 0 

61/ 10 (C) 0,44102 0,01158 -0,22871 -0,0001 0,0002 0 

62/ 9 (C) 0,61344 -0,02166 -0,16794 -0,0001 -0,0001 0 

62/ 10 (C) 0,45431 0,01141 -0,23341 -0,0001 -0,0002 0 

63/ 9 (C) 0,64223 -0,02195 -0,14098 -0,0001 -0,0002 0 

63/ 10 (C) 0,466 0,01112 -0,20341 -0,0001 -0,0003 0 

64/ 9 (C) 0,67103 -0,02241 -0,10247 -0,0001 -0,0003 0 

64/ 10 (C) 0,47769 0,01066 -0,15773 -0,0001 -0,0004 0 

65/ 9 (C) 0,70141 -0,02313 -0,03997 -0,0001 -0,0005 0 

65/ 10 (C) 0,49023 0,00993 -0,08356 -0,0001 -0,0006 0 

66/ 9 (C) 0,73188 -0,0239 0,02486 -0,0001 -0,0003 0 

66/ 10 (C) 0,50281 0,00914 -0,00038 -0,0001 -0,0005 0 

67/ 9 (C) -0,31295 0,03302 0 0,0001 0,0023 0 

67/ 10 (C) -0,07307 -0,00001 0 0,0001 0,0025 0 

68/ 9 (C) -0,27986 0,03304 -0,34727 0,0001 0,0026 0 

68/ 10 (C) -0,05272 -0,00001 -0,37641 0,0001 0,0028 0 

69/ 9 (C) -0,24676 0,03307 -0,69149 0,0001 0,0023 0 

69/ 10 (C) -0,03237 0 -0,745 0,0001 0,0024 0 

70/ 9 (C) -0,21003 0,03307 -1,01122 0,0001 0,0022 0 

70/ 10 (C) -0,00861 0 -1,08413 0,0001 0,0024 0 

71/ 9 (C) -0,1733 0,03307 -1,29905 0,0001 0,0018 0 

71/ 10 (C) 0,01515 0 -1,3866 0,0001 0,0019 0 

72/ 9 (C) -0,13392 0,03307 -1,54276 0,0001 0,0016 0 

72/ 10 (C) 0,04135 0 -1,64066 0,0001 0,0017 0 

73/ 9 (C) -0,09454 0,03307 -1,74254 0,0001 0,0012 0 

73/ 10 (C) 0,06754 0 -1,84684 0,0001 0,0012 0 

74/ 9 (C) -0,05373 0,03307 -1,88964 0,0001 0,0009 0 

74/ 10 (C) 0,09496 0 -1,99678 0,0001 0,0009 0 

75/ 9 (C) -0,01292 0,03307 -1,98722 0,0001 0,0005 0 

75/ 10 (C) 0,12238 0 -2,09402 0,0001 0,0005 0 

76/ 9 (C) 0,02806 0,03307 -2,02895 0,0001 0,0001 0 

76/ 10 (C) 0,14976 0 -2,13262 0,0001 0,0001 0 

77/ 9 (C) 0,06904 0,03307 -2,02039 0,0001 -0,0002 0 

77/ 10 (C) 0,17714 0 -2,1185 0,0001 -0,0003 0 

78/ 9 (C) 0,10894 0,03307 -1,95752 0,0001 -0,0006 0 

78/ 10 (C) 0,20323 0 -2,04806 0,0001 -0,0007 0 

79/ 9 (C) 0,14884 0,03307 -1,84823 0,0001 -0,0009 0 

79/ 10 (C) 0,22931 0 -1,92955 0,0001 -0,0009 0 

80/ 9 (C) 0,18638 0,03307 -1,69084 0,0001 -0,0013 0 
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80/ 10 (C) 0,25283 0 -1,76169 0,0001 -0,0014 0 

81/ 9 (C) 0,22393 0,03307 -1,49555 0,0001 -0,0014 0 

81/ 10 (C) 0,27636 0 -1,55506 0,0001 -0,0015 0 

82/ 9 (C) 0,25788 0,03307 -1,26322 0,0001 -0,0018 0 

82/ 10 (C) 0,29607 0 -1,31092 0,0001 -0,0019 0 

83/ 9 (C) 0,29183 0,03307 -1,00685 0,0001 -0,0017 0 

83/ 10 (C) 0,31579 0 -1,04266 0,0001 -0,0018 0 

84/ 9 (C) 0,32101 0,03307 -0,73127 0,0001 -0,0021 0 

84/ 10 (C) 0,33053 0 -0,7556 0,0001 -0,0022 0 

85/ 9 (C) 0,35019 0,03307 -0,45328 0,0001 -0,0018 0 

85/ 10 (C) 0,34527 0 -0,467 0,0001 -0,0018 0 

86/ 9 (C) 0,37416 0,03305 -0,19405 0,0001 -0,0018 0 

86/ 10 (C) 0,35463 0 -0,19911 0,0001 -0,0018 0 

87/ 9 (C) 0,39813 0,03303 0 0,0001 -0,0008 0 

87/ 10 (C) 0,36399 0 0 0,0001 -0,0008 0 

88/ 9 (C) 0,42252 0,03305 0,04677 0,0001 0,0001 0 

88/ 10 (C) 0,37321 0 0,04441 0,0001 0,0001 0 

89/ 9 (C) 0,44692 0,03307 0,02105 0,0001 0,0002 0 

89/ 10 (C) 0,38243 0 0,01272 0,0001 0,0002 0 

90/ 9 (C) 0,47492 0,03307 -0,02993 0,0001 0,0004 0 

90/ 10 (C) 0,39558 0 -0,04579 0,0001 0,0005 0 

91/ 9 (C) 0,50292 0,03307 -0,08721 0,0001 0,0003 0 

91/ 10 (C) 0,40873 0 -0,11073 0,0001 0,0003 0 

92/ 9 (C) 0,53398 0,03307 -0,13585 0,0001 0,0003 0 

92/ 10 (C) 0,4253 0 -0,16638 0,0001 0,0004 0 

93/ 9 (C) 0,56504 0,03307 -0,17461 0,0001 0,0001 0 

93/ 10 (C) 0,44187 0 -0,21072 0,0001 0,0002 0 

94/ 9 (C) 0,59785 0,03307 -0,19276 0,0001 0,0001 0 

94/ 10 (C) 0,46056 0 -0,2323 0,0001 0,0001 0 

95/ 9 (C) 0,63067 0,03307 -0,19353 0,0001 -0,0001 0 

95/ 10 (C) 0,47925 0 -0,23366 0,0001 -0,0001 0 

96/ 9 (C) 0,66387 0,03307 -0,16973 0,0001 -0,0002 0 

96/ 10 (C) 0,4987 0 -0,2069 0,0001 -0,0003 0 

97/ 9 (C) 0,69707 0,03307 -0,12801 0,0001 -0,0003 0 

97/ 10 (C) 0,51815 0 -0,1579 0,0001 -0,0004 0 

98/ 9 (C) 0,72943 0,03306 -0,06686 0,0001 -0,0005 0 

98/ 10 (C) 0,53712 0 -0,08446 0,0001 -0,0006 0 

99/ 9 (C) 0,76188 0,03304 0 0,0001 -0,0004 0 

99/ 10 (C) 0,55614 0,00001 0 0,0001 -0,0006 0 

100/ 9 (C) -0,09477 0,0238 0,02394 0,0001 0,002 0 

100/ 10 (C) 0,17625 -0,00923 -0,00134 0,0001 0,0023 0 
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101/ 9 (C) -0,06896 0,02309 -0,32118 0,0001 0,0027 0 

101/ 10 (C) 0,18477 -0,00996 -0,37631 0,0001 0,0029 0 

102/ 9 (C) -0,04315 0,02241 -0,66597 0,0001 0,002 0 

102/ 10 (C) 0,19329 -0,01066 -0,74485 0,0001 0,0022 0 

103/ 9 (C) -0,02468 0,02196 -0,98326 0,0001 0,0023 0 

103/ 10 (C) 0,1949 -0,01111 -1,08144 0,0001 0,0025 0 

104/ 9 (C) -0,00622 0,02167 -1,27346 0,0001 0,0016 0 

104/ 10 (C) 0,19652 -0,0114 -1,38637 0,0001 0,0017 0 

105/ 9 (C) 0,00684 0,0215 -1,51423 0,0001 0,0017 0 

105/ 10 (C) 0,19316 -0,01157 -1,6375 0,0001 0,0017 0 

106/ 9 (C) 0,01991 0,02139 -1,71694 0,0001 0,0011 0 

106/ 10 (C) 0,1898 -0,01168 -1,8466 0,0001 0,0011 0 

107/ 9 (C) 0,03002 0,02132 -1,86109 0,0001 0,0009 0 

107/ 10 (C) 0,1839 -0,01175 -1,99358 0,0001 0,0009 0 

108/ 9 (C) 0,04014 0,02128 -1,96162 0,0001 0,0005 0 

108/ 10 (C) 0,17801 -0,01179 -2,09378 0,0001 0,0005 0 

109/ 9 (C) 0,04981 0,02125 -2,00039 0,0001 0,0001 0 

109/ 10 (C) 0,1721 -0,01182 -2,12941 0,0001 0,0001 0 

110/ 9 (C) 0,05949 0,02123 -1,99479 0,0001 -0,0001 0 

110/ 10 (C) 0,1662 -0,01184 -2,11826 0,0001 -0,0002 0 

111/ 9 (C) 0,07125 0,02122 -1,92897 0,0001 -0,0007 0 

111/ 10 (C) 0,16279 -0,01184 -2,04486 0,0001 -0,0008 0 

112/ 9 (C) 0,083 0,02122 -1,82263 0,0001 -0,0007 0 

112/ 10 (C) 0,15939 -0,01185 -1,92931 0,0001 -0,0008 0 

113/ 9 (C) 0,09937 0,02121 -1,66227 0,0001 -0,0014 0 

113/ 10 (C) 0,16101 -0,01185 -1,75847 0,0001 -0,0015 0 

114/ 9 (C) 0,11573 0,02121 -1,46996 0,0001 -0,0012 0 

114/ 10 (C) 0,16264 -0,01186 -1,55482 0,0001 -0,0012 0 

115/ 9 (C) 0,1392 0,02121 -1,23499 0,0001 -0,002 0 

115/ 10 (C) 0,17178 -0,01186 -1,30805 0,0001 -0,0021 0 

116/ 9 (C) 0,16266 0,02121 -0,98125 0,0001 -0,0014 0 

116/ 10 (C) 0,18092 -0,01186 -1,04242 0,0001 -0,0015 0 

117/ 9 (C) 0,19557 0,02121 -0,7026 0,0001 -0,0023 0 

117/ 10 (C) 0,19993 -0,01186 -0,75228 0,0001 -0,0024 0 

118/ 9 (C) 0,22849 0,02121 -0,42819 0,0001 -0,0013 0 

118/ 10 (C) 0,21894 -0,01186 -0,46728 0,0001 -0,0014 0 

119/ 9 (C) 0,27174 0,02119 -0,18302 0,0001 -0,0019 0 

119/ 10 (C) 0,24862 -0,01186 -0,2142 0,0001 -0,0019 0 

120/ 9 (C) 0,31499 0,02119 0,02265 0,0001 -0,0008 0 

120/ 10 (C) 0,2783 -0,01185 -0,00283 0,0001 -0,0008 0 

121/ 9 (C) 0,36178 0,0212 0,05672 0,0001 0,0001 0 
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121/ 10 (C) 0,31083 -0,01185 0,02819 0,0001 0,0002 0 

122/ 9 (C) 0,40858 0,02123 0,04616 0,0001 -0,0002 0 

122/ 10 (C) 0,34335 -0,01184 0,01246 0,0001 -0,0001 0 

123/ 9 (C) 0,44807 0,02125 -0,00077 0,0001 0,0006 0 

123/ 10 (C) 0,36791 -0,01182 -0,04198 0,0001 0,0007 0 

124/ 9 (C) 0,48755 0,02127 -0,06161 0,0001 0,0001 0 

124/ 10 (C) 0,39247 -0,0118 -0,11048 0,0001 0,0001 0 

125/ 9 (C) 0,52083 0,02131 -0,10722 0,0001 0,0004 0 

125/ 10 (C) 0,4101 -0,01176 -0,16311 0,0001 0,0005 0 

126/ 9 (C) 0,5541 0,02138 -0,14902 0,0001 0 0 

126/ 10 (C) 0,42773 -0,01169 -0,21048 0,0001 0 0 

127/ 9 (C) 0,58377 0,02149 -0,1638 0,0001 0,0001 0 

127/ 10 (C) 0,44102 -0,01158 -0,22871 0,0001 0,0002 0 

128/ 9 (C) 0,61344 0,02166 -0,16794 0,0001 -0,0001 0 

128/ 10 (C) 0,45431 -0,01141 -0,23341 0,0001 -0,0002 0 

129/ 9 (C) 0,64223 0,02195 -0,14098 0,0001 -0,0002 0 

129/ 10 (C) 0,466 -0,01112 -0,20341 0,0001 -0,0003 0 

130/ 9 (C) 0,67103 0,02241 -0,10247 0,0001 -0,0003 0 

130/ 10 (C) 0,47769 -0,01066 -0,15773 0,0001 -0,0004 0 

131/ 9 (C) 0,70141 0,02313 -0,03997 0,0001 -0,0005 0 

131/ 10 (C) 0,49023 -0,00993 -0,08356 0,0001 -0,0006 0 

132/ 9 (C) 0,73188 0,0239 0,02486 0,0001 -0,0003 0 

132/ 10 (C) 0,50281 -0,00914 -0,00038 0,0001 -0,0005 0 
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6. Estat Límit Últim Tauler 

6.1. Ruptura 

Per tal de verificar l’Estat Límit Últim de ruptura s’hauran de fer les següents comprovacions, 

agafant el valor màxim de moment tallant i axil en cada secció en ELU més desfavorable: 

- Axil: 

          
    

   
 

 

 Secció cordó superior 

                          

 

 Secció cordó inferior 

             ⁄                 ⁄  

 

 Secció muntants verticals 

                        

 

 Secció muntants horitzontals 

                       

 

 

- Tallant: 

          
  (  √ ⁄ )

   
 

 Secció cordó superior 
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 Secció cordó inferior 

 

                               

 

                               

 

 Secció muntants verticals 

 

                               

 

                              

 

 Secció muntants horitzontals 

 

                               

 

                             

 

- Moment: 

          
      

   
 

 Secció cordó superior(barra 65 nus 1) 

                              

                             

 

 Secció cordó inferior 

 

                               

 

                              

 

 

 Secció muntants verticals 
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 Secció muntants horitzontals 

 

                             

 

                            

Com s’ha pogut veure la secció verifica a axil, tallant i moment. 

Comprovació flexió esbiaixada: 

*
     

       
+

 

 *
     

       
+

 

   

On:  

            (      ) 

    
    

         
                       

  
   

      
 

 

 Secció cordó superior 

  
      

      
      

         

[
     

     
]
    

 [
    

     
]
    

        

 

 Secció cordó inferior 

  
      

      
      

         

[
     

      
]
    

 [
     

      
]
    

        

 

 Secció muntants verticals 
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[
    

     
]
 

 [
   

     
]
 

        

 

 Secció muntants horitzontals 

  
    

     
           

         

[
    

      
]
 

 [
   

      
]
 

             

Per tant, es pot dir que les seccions compleixen també a flexió esbiaixada.  

 

Interacció 

Com el tallant de càlcul és inferior al 50% del tallant últim no cal considerar-la. 

 

6.2. Vinclament 

Per comprovar a vinclament ho fem a la secció de l’ala superior donat que és on l’axil és 
mayor: 

                      

Cal tenir en compte que al ser una secció tancada no és produeix vinclament lateral d’elements 

de secció constant i, per tant, únicament comprovarem el vinclament a compressió. 

          

                (                                 ) 

  √
  

 
 √

         

      

  

        

     √
 

  
                           

 ̅  √
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Corba de vinclament:  C(ja que es tracta de secció de perfil buit conformat en fred) 

coeficient d’imperfecció:   =0,49 

      [       ( ̅     )   ̅ ]         

  
 

  √    ̅ 
 

 

       √              
         

 

      
      

   
           

 

                              

 

Per a elements de secció constant, sotmesos a compressió i a flexió segons el dos eixos 

principal, susceptibles a deformació per torsió, la comprovació davant d’inestabilitat és pot fer 

mitjançant la següent expressió  

   

     
 

   

  
   

     

 
     

         

   

 
   

  
   

     

 
     
     

   

     

                                                   

            
     

   
  

                     

    
                

                                                                             

      

   són els coeficients que tenen en compte la distribució de moments segons els eixos 

principals de flexió 

          (
       

       
)      

En aquest cas      per tenir les càrregues aplicades transversalment a la directriu de la 

secció. 

       

       
 

 

  
       

         

 
    
     

 

 
 

  
       

         

 
 

   

 

          

Com es pot veure compleix a vinclament. 
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6.3. Fatiga 

No es produeix perquè no s’apliquen cicles de càrrega degut al pas de trànsit de vehicles. 

7.  Estat límit últim Rampes 

Per tal de donar-li continuïtat a la secció del tauler es dimensiona les rampes amb la mateixa 

secció d'ala inferior i de muntants horitzontals. Per altra banda la barana en aquests cas no 

serà estructural. 

He tingut en compte alhora de verificar la pitjor situació de les rampes amb una llum de 12m . 

  (           )                         

- Tallant: 

          
  (  √ ⁄ )

   
 

 Secció ala inferior 

 

    
         

 
                          

 Secció muntants horitzontals 

 

                                   

 

- Moment: 

          
      

   
 

 Secció ala inferior 

 

                                 

 

 Secció muntants horitzontals 

 

                                 

 

8. Estat límit de servei Tauler 

8.1. Estat límit de Servei de vibracions 

Comprovem l’Estat Límit de Servei de Vibracions segons les recomanacions de la RPM-95: 
“Recomendaciones para el proyecto de Puentes metálicos para carreteras, RPM-95” 

Amb el programa d’anàlisi utilitzat hem pogut obtenir les freqüències pròpies de vibració de 
l’estructura i s’ha obtingut que al mode principal de vibració vertical :           
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S’ha comprovat que per aquest mode l’acceleració vertical màxima és l’inferior a 
l’admissible que té un valor de: 
 

                      (  )
  ⁄            

 
 
A més s’ha comprovat la següent equació 
 

   
√  

     
     

             

On: 
-    és la fletxa estàtica, calculada en metres, produïda per un vianant de 

750KNsituat en el punt de màxima deflexió 

-    és la freqüència principal de vibració, en Hz 

-     és el factor de configuració i s’obté a partir de la taula 5.4.1 de la RPM-95 

-         és el factor de resposta dinàmica també obtingut a partir de la RPM-95, 

taula 5.4.2 

 
El valor màxim de la fletxa estàtica produïda per un vianant de 750KN situat en el punt de 
màxima deflexió és inferior al valor admissible. 

8.2. Estat límit de Deformació global 

S’ha de verificar que la fletxa vertical màxima corresponent al valor freqüent de la 

sobrecàrrega d’us no supera el valor següent: 

     
 

    
 

    

    
        

 

                 

Aquest valor es pot observar a la taula de deformacions adjuntada a l’apartat 5.3. del present 

annex. 

Per tal de calcular la contrafletxa primer hem de determinar la fletxa instantània produïda per 

les càrregues permanents ja que d’aquesta manera la posició de la gelosia un cop estiguin 

actuant totes les càrregues sigui la mateixa amb la qual s’ha realitzat el dimensionament. 

Amb el programa Autodesk Robot StructuralAnalysis s’ha obtingut que aquesta fletxa 

instantània és de 2,43 cm i per tant la contra fletxa serà de 2,5 cm 
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8.3. Estat límit de plastificació 

    √                       

 

On: 

  
 

 
 

  

 
 

  
  ⁄

   
 

Es comprovarà amb els pitjors axil, tallant i moment de cada secció ja que si compleix amb 

aquest complirà en cada punt de les seccions. 

 
N(kN) My(kN) V(kN)    (Mpa) 

Secció ala superior 1160,8 176,5 115,3 143,94 

Secció ala inferior 1123,9 414,7 220,1 314,1 

Secciómuntant vertical 567 283 176,2 155,12 

Secciómuntanthoritzontal 8,5 3,3 39,8 0,825 

 

Com es pot veure verifiquen amb els pitjors esforços de cada secció, per tant, no cal 

comprovar que compleixi en la resta de casos. 

Alhora de realitzar aquesta comprovació s’han realitzat amb els esforços en ELU, però com 

compleix amb els esforços més desfavorables també complirà en ELS. 

9. Estat límit de servei Rampes 

Com ja s'ha comentat a l'apartat de ELU les rampes tenen la mateixa secció d'ala inferior i 

muntants horitzontals. D'aquesta manera, per comprovar l'ELS s' analitzarà per a la situació 

més desfavorable: 

  (           )                  

- Fletxa: 

     
          

     
                        

10. Prova de càrrega 

Per realitzar la proba de càrrega és sobrecarregarà l’estructura al 60% de la sobrecàrrega i 

s’obté una fletxa de 1,41 mm. 

Aquesta proba es realitzarà mitjançant la col·locació d’uns sacs de sorra sobre l’estructura amb 

una altura de 0,15m donat a que la densitat de la sorra de 2T/m. 
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11. Càlcul Neoprè 

Es dimensionaran els neoprens com a motlles: 

- Rigidesa del neopré: 

  
     

       
           (                         ) 

- Verificació límit de la distorsió admissible: 

     
 

       
 

- Limitació pressió vertical màxima: 

     
    

 
 

- Condició de no lliscament: 

      

- Condició d’estabilitat: 
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Donat a que la tensió mínima és molt més petita que la admissible i per evitar lliscaments els 

neoprens aniran ancorats al tauler. 

          ⁄        ⁄  

  

Verificacion de apoyos de neopreno zunchado

Datos de entrada

Materiales

G (larga duración) 8,00 Kp/cm2 Módulo de rigidez del neopreno (larga duración)

G (corta duración) 16,00 Kp/cm2 Módulo de rigidez del neopreno (cargas instantaneas)

Sacero 2400 Kp/cm2 Tensión admisible placas de acero

Geometria del neopreno

Largo 250 mm

Ancho 300 mm

Espesor capa neopreno interiores 8,0 mm

Numero de capas 2

Espesor capas neopreno exteriores 2,5 mm

Espesor placas de acero 3,0 mm

Solicitaciones

Nmax 65,0 T Carga vertical máxima

Nmin 4,0 T Carga vertical mínima (Peso propio +cargas muertas)

Hmax (L) 8,00 T Fuerza horiz. máxima (cargas inst.) dirección longitudinal

Hmax (T) 0,24 T Fuerza horiz. máxima (cargas inst.) dirección transversal

Ux 0 mm Corrimientos impuestos de larga duración

Giro previsto 0,0036 rad Giro total previsto

Resultados

Etotal,n 21 mm Espesor total goma neopreno

Etotal 30 mm Espesor total neopreno

S 8,52 Factor de forma

Smax 867 T/m2 Compresión máxima

Sadm 1364 T/m2 Tension máxima admisible

Smin 53 T/m2 Compresión mínima (admisible >300 T/m2)

Htotal 8,00 T Fuerza horizontal total

Tg gamma (L) 0,00 Distorsión por cargas de larga duración (admisible <0,50)

Tg gamma (I) 0,67 Distorsión por cargas instantáneas

Tg gamma (TOTAL) 0,67 Distorsión total (admisible <0,70)

Giro previsto 0,0036 rad

Giro total admisible 0,004 rad

Estabilidad 14,3 Valor mínimo admisble: 5

Espesor mínimo placas 1,06 mm Espesor mínimo placas de acero de zunchado

Verificación final

Tv 153 T/m2 Tensión tangencial debida a cargas verticales

Th 107 T/m2 Tensión tangencial debida a cargas horizontales

Talfa 101,25 T/m2 Tensión tangencial debida a giros

Ttotal 361 T/m2 Tensión tangencial total

Ttotal admisible 400 T/m2 Debe verificarse para estados de carga concomitantes

Cal neoprens ancorats
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12. Dimensionament pilars 

12.1. Pilars del tauler: 

Primer es dimensionaran els pilars centrals ja que són els més desfavorables 

Les dimensions dels tres pilars són les mateixes: 

        

                      

Els esforços a la pila central són: 

o Axil: reacció vertical al recolzament + pes propi de la pila 

                                      

o Tallant: reacció horitzontal al recolzament + acció del vent 

                               

o Moment: moment al recolzament + acció del vent 

            
               

 
          

Mitjançant el prontuari informàtic de formigó s’ha extret l’armadura longitudinal: 

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 
 
Obra:pilarstauler 
 
Fecha:02/06/2014 
 
Hora:17:40:11 

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 

1 Datos 

- Materiales 

Tipo de hormigón : HA-30 

Tipo de acero : B-500-S 

fck [MPa] = 30.00 

fyk [MPa] = 500.00 

c = 1.50 
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s = 1.15 

- Sección 

Sección : PILAR_CENT 

b [m] = 0.85 

h [m] = 0.85 

r [m] = 0.030 

nº barras horizontales = 9 

nº barras verticales = 9 

2 Comprobación 

 [mm] = 14 

Nd [kN] = 650.01 

Md [kN·m] = 889.47 

Nu [kN] = 791.5 

Mu [kN·m] = 1083.1 

= 1.22 

Plano de deformación de agotamiento 

x [m] = 0.155 

1/r [1/m]·1.E-3 = 15.0 

s ·1.E-3 = 2.3 

i ·1.E-3 = -10.5 

Deformación y tensión de armaduras superior e inferior 

Profundidad Deformación Tensión 

[m] ·1.E-3 [MPa] 

0.030 1.9 -374.2 

0.820 -10.0 434.8 

 

A continuació es comprova l'armadura mínima geomètrica: 
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Donat que aquest era el pilar amb moment i axil més desfavorable i ens ha donat que 

l'armadura longitudinal es dimensiona mitjançant l'armadura mínima, podem afirmar que la 

resta dels pilars del tauler es dimensionaran amb la mateixa armadura mínima ja que tenen la 

mateixa secció. 

Seguidament es comprova a tallant: 

Primer, observem quin és el tallant màxim i el comparem amb     per saber si la secció 

compleix: 

                 

Després comparem el tallant màxim amb la      

 

    (
    

  
   √           )       

        (
     

  
  √   

  √     ) ·     

On : 

   
   

    
       

    √
   

 (  )
     

La Vu2, será el valor màxim entre Vu2 y el Vu2min. 

 

            

    (
    

  
   √           )        

   
      

          
 

      
    
   

 
  

    
 

On:  

         √   
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Fcd 20,00 N/mm2 Resistència característica del formigó 

F1cd 12,00 N/mm2 Resistència a compressió del formigó 

Fyd 400,00 N/mm2 Resistència de càlcul de les armadures transversals en N/mm2 (<400 N/mm2) 

d 0,82 m Cantell útil 

S'cd 0,00 N/mm2 Tensió axil efectiva en la secció (tracció positiva) 

K 1,00 
 

Coeficient de reducció per efecte del esforç axil 

Vu1 3764 kN Esforç d'esgotament per compressió obliqua de l’ànima 

Psi 1,49 
  Rho-1 0,0020 
 

Quantia geomètrica de la armadura longitudinal traccionada 

Vcu 189 kN Contribució del formigó a la resistència a esforç tallant 

Vsu (nec) 2 kN 
 Ast 0,07 cm2/m Secció de las barres d'acer 

As (min) 8,50 cm2/m Secció mínima de les barres d'acer 

 

Per tant, hi col·locarem                                       

12.2. Pilars de les rampes: 

Es realitzen els mateixos passos per als pilars de les rampes, es calcularà el més desfavorable.  

Tindrem en compte que només hi actuarà un axil donat que considerem el tram de rampa com 

a birecolzat ja que hi ficarem unes juntes per tal de fer-lo isostàtic. 

                                      

 

PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 

Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 

Obra:pilars rampa 

Fecha:02/06/2014 

Hora:18:14:26 

Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 

1 Datos 

- Materiales 

Tipo de hormigón : HA-30 

Tipo de acero : B-500-S 

fck [MPa] = 30.00 

fyk [MPa] = 500.00 

c = 1.50 
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s = 1.15 

- Sección 

Sección : PILAR 

b [m] = 0.40 

h [m] = 0.40 

r [m] = 0.030 

nº barras horizontales = 3 

nº barras verticales = 3 

2 Comprobación 

[mm] = 12 

Nd [kN] = 210.76 

Md [kN·m] = 0 

Nu [kN] = 3050.7 

Mu [kN·m] = 8.3 

= 14.47 

Plano de deformación de agotamiento 

x [m] = 1.436 

1/r [1/m]·1.E-3 = 1.6 

s ·1.E-3 = 2.3 

i ·1.E-3 = 1.6 

Deformación y tensión de armaduras superior e inferior 

Profundidad Deformación Tensión 

[m] ·1.E-3 [MPa] 

0.030 2.2 -434.8 

0.370 1.7 -337.2 

A continuació es comprova l'armadura mínima geomètrica: 
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Donat que aquest era el pilar amb moment i axil més desfavorable i ens ha donat que 

l'armadura longitudinal es dimensiona mitjançant l'armadura mínima, podem afirmar que la 

resta dels pilars del tauler es dimensionaran amb la mateixa armadura mínima ja que tenen la 

mateixa secció. 

Seguidament es comprova a tallant: 

Fcd 20,00 N/mm2 Resistència característica del formigó 

F1cd 12,00 N/mm2 Resistència a compressió del formigó 

Fyd 400,00 N/mm2 Resistència de càlcul de les armadures transversals en N/mm2 (<400 N/mm2) 

d 0,37 m Cantell útil 

S'cd 0,00 N/mm2 Tensió axil efectiva en la secció (tracció positiva) 

K 1,00 
 

Coeficient de reducció per efecte del esforç axil 

Vu1 799 kN Esforç d'esgotament per compressió obliqua del ànima 

Psi 1,74 
  Rho-1 0,0023 
 

Quantia geomètrica de la armadura longitudinal traccionada 

Vcu 49 kN Contribució del formigó a la resistència a esforç tallant 

Vsu (nec) -49 kN 
 Ast -3,67 cm2/m Secció de las barres d'acer 

As (min) 4,00 cm2/m Secció mínima de les barres d'acer 

 

Per tant, es col·locaran                         

13. Dimensionament sabates 

Com no disposem d’un estudi geotècnic suposarem una            , i a més, es considera 

un coeficient de fregament de 0,38 ja que es tracta d'un terreny format per sorres (ф=300). 

Es tindrà en compte que les sabates seran corregudes i cada una d'elles tindrà dos pilars. 

- Tensions al terreny: 

Les sabates s’han dimensionat a partir d’un procés iteratiu en el qual les condicions eren les 

següents: 

-           ⁄  

-          ⁄  

 

Pilars 
centrals 

Pilars avinguda 
del Maresme 

Pilars costat platja Pilars rampes 

N (T) 92,23 87,45 86,32 56,7 

M (Tm) 44,45 58,22 42,71 0 

a (m) 2,25 4 3 2,5 

b (m) 4,5 5 4,5 4 

h (m) 1 1 1 1 

     (   ⁄ ) 23,182 8,739 12,721 5,67 

    (   ⁄ ) 0 0 0 5,67 

    (   ⁄ ) 11,591 4,3695 6,3605 5,67 
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Com podem veure a la taula següent  el vol es inferior a dos cops l’alçada de la sabata, per 

tant, podem dir que es tracta de sabates rígides i es calculen mitjançant el mètode de bieles i 

tirants. 

Direcció x: Pilars centrals 
Pilars avinguda 
del Maresme 

Pilars costat platja Pilars rampes 

vol 0,7 1,575 1,075 1,05 

d≥ 0,36 0,81 0,55 0,54 

h (suposada) 0,5 1 0,8 0,8 

d (m) 0,45 0,95 0,75 0,75 

R1d (T) 19,56 13,11 14,31 7,09 

x1 (m) 0,63 1,11 0,83 0,63 

Td (T) 21,09 14,59 13,94 12,40 

As 527,35 364,69 348,42 310,08 

Armadura en x 5Ø12 3Ø12 3Ø12 3Ø12 

 

Direcció y: 

R1d 39,12 16,39 21,47 11,34 

x1 (m) 1,25 1,39 1,25 1 

Td (T) 50,26 23,87 27,58 26,86 

As(mm^2) 1256,55 596,78 689,53 671,45 

Armadura en y 4Ø20 3Ø16 4Ø16 4Ø16 

Les fórmules utilitzades seguint el mètode de bieles i tirants per tal de calcular l’armadura són: 

    
 

 
 (             )    

   

 

 
        

 

 
       

(             )
   

   
   

     
(        ) 

   
  

   
 

           

Calculem l’armadura mínima: 

Amb acer de límit elàstic característic de 500 MPa, es recomana prendre una quantia 
geomètrica mínima de  0,0018. 

                                                     ⁄  

En tots els casos l’armadura de la sabata ve definida per l’armadura mínima. 
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14. Longituds d’ancoratge 

A continuació, es calcularan les longituds d’ancoratge per a cada barra corrugada utilitzada: 

- Barres en posició I:                

 

- Barres en posició II:                     

 

 

             
  

       
 

 

PILARS 
TAULER 

PILARS 
RAMPES SABATES SABATES 

Posició barres I I I II 

  (mm) 20 12 10 10 

m 13 13 13 13 

lb (cm) 52 18,72 13 13 

beta 0,7 0,7 0,7 1 

As (cm2) 289 64 140 140 

As real (cm2) 314,159 67,858 141,372 141,372 

lbneta (cm) 33,48 12,36 9,01 18,02 

longitud d'ancoratge(cm) 34 13 10 19 

 

15. Soldadura 

Les unions han de materialitzar de la millor manera possible el comportament previst en 

el Projecte per a les pròpies unions i per als elements que conflueixen en elles. 

Les unions soldades han de ser executades i controlades d'acord amb l'establert en 

“Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras” RPM-95, amb la 

normativa espanyola vigent, i amb les especificacions complementàries que consideri 

necessàries l'Autor del Projecte, amb base en normatives internacionals i en l'estat de la 

tècnica del moment. Els materials emprats han de ser també conformes a l'establert en les 

Recomanacions i a la normativa espanyola vigent. Les característiques mecàniques del material 

d'aportació seran, en tot cas, superiors a les del material dels elements objectes d'unió. 

Les soldadures podran ser en tant en angle com a tope amb penetració completa per tal de 

que la resistència del material d’aportació sigui la mateixa que els elements que uneix. Pel que 

fa al gruix del coll del cordó de les soldadures en angle, aquest serà com a màxim el 70% del 

gruix de la xapa més prima a unir. A més tots els elements hauran d’estar soldats en tot el seu 

perímetre sempre i quan no s’indiqui el contrari. 



 
 
ANNEX5: ESTUDI 
D’IMPACTE AMBIENTAL 
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1. Introducció 

1.1. Àmbit d’actuació 

L’estudi d’impacte ambiental, compren la zona d’emplaçament de la nova passarel·la per a 

vianants al municipi de Mataró. Aquesta zona queda definida per la línia de mar i l’Avinguda 

del Maresme. 

L’objecte del present estudi és donar a conèixer de forma general els efectes que tindrà el 

desenvolupament d’aquest projecte sobre el medi existent, i definir les mesures generals de 

minimització dels impactes previstos. En l’estudi d’impacte ambiental es pretén valorar no 

només de forma qualitativa sinó també quantitativa els efectes que produeix la infraestructura 

en el medi natural. Per tal d’aconseguir-ho, es farà un estudi de la zona, els efectes produïts, i 

la valoració d’aquests efectes. 

2. Descripció de l’estat actual: 

2.1. CLIMA 

El clima de Mataró es classifica com a sec subhumit segons l’índex d’humitat de Thornwhite i la 

precipitació es situa al voltant dels 600 mm anuals amb màxims durant els mesos de tardor i 

primavera. El règim de temperatures manté una mitjana anual de 14 oC amb un clima 

relativament suau degut a la influència mediterrània. 

2.2. QUALITAT DE L’AIRE 

Contaminació atmosfèrica 

Observant el mapa de zones de qualitat de l’aire del Departament de Medi Ambient veiem que 

Mataró es situa en la zona 7, el Maresme. Aquesta es  caracteritzar per disposar de nuclis 

urbans de grandària mitjana i àrees rurals que representen la major part del territori, però el 

80% de municipis presenten àrees urbanes. 

Els nivells mitjans d’emissions difuses de la zona provenen de l’activitat domèstica i del trànsit 

urbà. A més, les vies interurbanes de la zona es caracteritzen per el seu trànsit intens amb IMD 

superiors als 10.000 veh/dia. Pel que respecte a l’activitat industrial de la zona aquesta 

presenta focus aïllats. Per altra banda, el règim de brises que domina la plana litoral actua com 

al principal element de dispersió dels contaminants. 

2.3. GEOLOGIA 

Les muntanyes del Maresme estan compostes de roques granítiques, l'alteració de les quals ha 

originat un tipus de sorra de gran importància en la formació de sòls fèrtils (sauló). La base de 

la muntanya està formada per l'acumulació d'argiles i sorres procedents dels vessants 

superiors. Pel que fa al relleu del litoral és divers, segons la topografia i el tipus de roques, i 

està format per platges i penya-segats, normalment d'escassa altura. 
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Pel que fa a l’emplaçament de la passarel·la, cal afegir que és una zona prou anivelladai que el 

terreny està format per sorres de grau mitjà. 

2.4. FAUNA I FLORA 

La fauna que trobem a la zona d’implantació de la passarel·la ve definida principalment per la 

fauna marina, els peixos més abundants són el Pagell (Pagellusergthrinus), el Moll de fang 

(Mullusbarbatus), l’ Oblada (Oblada melanura), el Sarg (Diplodussargussargus), l’Aranya blanca 

(Trachinusdraco), el Mabre (Lithognathusmormyrus), l’Orada (Sparus aurada), Llenguado 

(Soleavulgaris), també conviuen eriçons, estrelles de mars, pops, meduses, calamars, etc. A 

més, al mar també hi trobem aus, moltes de les quals viuen a la comarca i d'altres que només 

hi passen quan emigren. Algunes d’aquestes són la Baldriga cendrosa (Calonectrisdiomedea), la 

Baldriga mediterrània (Puffinusyelkouan), el Corb marí gros (Phalacrocoraxcarbo), el Gavià 

argentat (Laruscachinnans), el Gavià fosc (Larusfuscus), Gavina de capnegre 

(Larusmelanocephalus), Gavina vulgar (Larusridibundus), etc. 

La vegetació típica de la platja de Mataró esta formada per plantes arenícoles o halòfiles com 

són  el Fonoll marí (Crithmummaritimum), la Cervina (Plantagocoronopus) i el Rave de mar 

(Cakilemaritima). A més de la vegetació típica de la platja també i trobem vegetació 

ornamental com són el Xiprer (Cupressussempervirens), el Pi pinyoner (Pinuspinea), la Palmera 

de Canàries (Phoenix canariensis), la Figuera (Ficus carica), la Bellaombra (Phytolaccadioica) i el 

Tamariu (Tamarixgallica). Pel que fa a la vegetació subaquàtica principalment abunden les 

comunitats bentonítiques amb espècies com l’ Alga peyssonneliasquamaria, l’Alga 

incrustant (Lithophyllumincrustans), el Liquen negre (Verrucariasymbalana), l’Enciam de 

mar (Ulva rígida), etc. 

2.5. POBLACIÓ 

Mataró és la capital i la ciutat més gran de la comarca del Maresme, és una ciutat viva, en 

transformació constant i amb un patrimoni cultural important que la dota de personalitat 

pròpia. La seva privilegiada situació geogràfica per un costat el mar i per l’altre la serralada 

litoral fa que les condicions climàtiques de Mataró siguin idònies per a gaudir de la ciutat. 

La ciutat de Mataró té el privilegi de tenir el seu origen a l’època romana. La valuosa herència 

d’aquesta època es manifesta en la vil·la romana de Torre Llauder, de finals del segle I aC, i en 

les darreres troballes al nucli antic. Passejant pels carrers del centre de la ciutat es pot fer un 

recorregut àgil per la seva història, un recorregut que des de l’antiga Iluro romana ens permet 

gaudir, també, del barroc, trobar influències arquitectòniques colonials i contemplar una 

mostra destacada del modernisme de la mà d’un dels seus màxims representants: l’arquitecte 

mataroní Josep Puig i Cadafalch. 

Mataró és una ciutat consolidada i ben comunicada amb l'entorn metropolità i amb la resta de 
comarques de Catalunya. La xarxa de comunicacions fa que l'accés a la ciutat sigui fàcil, tant 
amb transport públic com amb transport particular. 
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3. Legislació ambiental 

El Municipi de Mataró no inclou dins dels seus límits àrees incloses dins del Pla d’Espais 

d’interès Natural (PEIN). 

En l’entorn proper de l’àmbit d’actuació no es localitzen àrees d’especial per a les Aus(ZEPA) 

en aplicació de la Directiva 79/409/CEE de 2 d’abril de 1979, modificada posteriorment per la 

Directiva 97/49/CEE. 

El terme Municipal de Mataró es troba inclòs en la zona de l’aqüífer protegit de la riera 

d’Argentona, segons el Decret 328/1998 d’11 d’octubre. 

4. Descripció d’impactes ambientals i proposta de mesures 

correctores 

4.1. QUALITAT DE L’AIRE. 

Fase de construcció 

Durant l’execució de les obres es previsible la producció dels següents impactes: 

- Augment de les partícules sòlides totals (PST), degut als petits moviments de terres, 

treballs de demolició del paviment i el trànsit de maquinària. Aquest impacte pot 

produir efectes sobre la població (increment de les dificultats respiratòries, 

conjuntivitis i irritacions de les mucoses, ...), així com un efecte d’embrutiment del 

paisatge. 

- Augment moderat de les emissions de contaminants deguts a la utilització de la 

maquinària de les obres. 

Fase de funcionament 

En fase d’explotació no es preveu cap contaminació que afecti a la qualitat de l’aire. 

Mesures correctores previstes 

- Reducció de les emissions de pols amb la realització de regs durant les fases de 

moviments de terres. La freqüència dels regs dependrà de les condicions 

climatològiques. 

- Delimitació dels camins i accessos d’obra per al pas de maquinaria. Limitació de 

velocitat en accessos. 

- Instal·lació de captadors de pols en llocs d’elevada producció. 

- Ús de lones protectores en els camions de transport de material pulverent. 

- Neteja de camions a la sortida de l’obra. 

- Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV. 
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Vigilància Ambiental 

- El contaminant amb un major risc de producció d’emissions durant les obres, són les 

partícules sòlides (PST), del qual caldrà fer un seguiment periòdic, en funció del 

calendari d’execució de les obres, amb la realització de mesures amb un captador. 

- Compliment de la normativa vigent en relació a protecció de medi atmosfèric i 

protecció del medi nocturn. 

4.2. SOROLLS 

Fase de construcció 

La execució de les obres suposarà una font de generació de soroll per: 

- Ús de maquinaria necessària per la demolició del paviment i desmuntatge de les 

instal·lacions existents. 

- Moviment de maquinaria pesada. 

Fase de funcionament 

En fase d’explotació no es preveu un augment del nivell acústic. 

Mesures correctores previstes 

- Limitació dels horaris laborals al període diürn (8-22h). 

- Incorporació en instal·lacions i maquinaria d’obra de dispositius de reducció de sorolls i 

vibracions. 

- Obligatorietat per tota la maquinària d’estar al corrent de la ITV. 

Vigilància Ambiental 

- Seguiment periòdic dels nivells de contaminació acústica generat per les obres tant a 

nivell dels receptors pròxims, com de la maquinaria d’obres. Caldrà fer un mesurament 

previ a l’inici de les obres per tal d’obtenir el nivell de fons existent. 

- Compliment de la normativa vigent en relació a protecció contra la contaminació 

acústica 

4.3. MOBILITAT 

Fase de construcció 

- Durant l’execució de les obres, el principal condicionant serà la necessitat de mantenir 
permanentment habilitada la circulació de trens i en la mesura del possible la 
circulació de vehicles per l’Autovia del Maresme. 

- S’haurà de compartir el pas amb els vehicles de l’obra, tot i la molèstia temporal que 

pugui suposar en l’execució de les obres. 
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Fase de funcionament 

En fase d’execució s’alliberarà el pas del trànsit habitual 

Mesures correctores previstes 

- S’haurà de presentar un programa d’obres que contempli el moviment dels vehicles 

pesants (nombre de vehicles, freqüència...) i la seva afectació a la vialitat circumdant. 

Instruments de Control 

El compliment de les recomanacions efectuades per el projecte. 

4.4. SÒLS 

Fase de construcció 

El principal efecte sobre el sòl a l’àmbit d’estudi és el derivat de la destrucció del mateix per la 

demolició del paviment i l’excavació per a l’execució de les sabates. A més, també és pot 

produir contaminació del sòl per les següents activitats. 

- Vessaments associats a infraestructures auxiliars (serveis, dutxes, etc.). 

- Contaminació per l’escorrentia d’aigües de neteja d’instal·lacions i maquinària. 

- Contaminació pels vessaments en les operacions de manteniment de maquinària i 

instal·lacions (hidrocarburs, olis, etc.) 

- Contaminació per vessaments de materials transportats. 

- Contaminació per vessament de productes emmagatzemats en les actuals 

instal·lacions. 

Fase de funcionament 

Un cop construïda la passarel·la es replantaran palmeres per mantenir una continuïtat de la 

zona verda. 

Mesures correctores previstes 

- Delimitació precisa de les obres i rutes d’accés per minimitzar el sòl afectat. 

- Realització de neteges i manteniments de maquinària en àrees especialment 

habilitades o tallers autoritzats. 

- Restauració final de zones que s’hagin vist afectades temporalment per les obres. 

- Restauració de les actuals palmeres de la zona. 

Vigilància Ambiental 

- En cas d’abocament accidental o de detecció d’una possible contaminació dels sòls, 

caldrà procedir a la caracterització analítica del mateix i la seva enretirada i desinfecció 

immediata. 
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4.5. RESIDUS 

Fase de construcció 

La fase de construcció suposarà la generació d’una certa volumetria de residus derivats de 

l’enderroc de les activitats existents i els moviments de terres. 

Caldrà dur a terme un seguiment i gestió acurada d’aquests residus per tal de minimitzar 

l’impacte de la generació d’aquests.  

Durant l’execució de les obres pròpiament es produirà igualment una generació important de 

residus de tipologia diversa: 

- Residus del parc de maquinaria i els seus envasos; olis, combustibles, recanvis, filtres, 

pneumàtics, bateries, etc, i els seus envasos. 

- Residus de les instal·lacions dels treballadors; papers, vidres, plàstics, residus orgànics, 

etc. 

- Envasos de materials d’obra; cartró, palets, plàstics, bidons, etc. 

Fase de funcionament 

La generació de residus en fase de funcionament serà el comú de zones urbanes derivat de: 

- Neteja general de la vialitat. 

- Residus de manteniment de zones verdes. 

- Pintures ignífugues per a la passarel·la. 

Mesures correctores previstes: 

Les mesures previstes per la generació de residus i els seus impactes estan encaminats per 

ordre d’importància en la minimització, valorització i tractament dels residus. 

En aquest sentit cal prendre com a mesures generals: 

- Separació i classificació dels residus generats 

- Control estricte de la generació de residus 

- Creació de zones específiques per l’emmagatzematge de residus en condicions 

òptimes. 

- Gestió de residus per empreses especialitzades amb un seguiment estricte del control 

documental procedent. 

- Emmagatzematge de residus perillosos en recipients tancats. 

Estratègies de minimització cal adoptar: 

- Utilització en la mesura del possible de materials reciclats o reutilitzats. 

- Adopció de tècniques constructives que redueixin la generació de residus perillosos 

com desencofrant, additius, resines, vernissos, ... 
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- Reducció d’envasos mitjançant la utilització d’envasos retornables, materials sense 

envàs, o utilització d’envasos i contenidors de gran volum. 

Estratègies de valorització: 

- Reutilització del material sobrant en la pròpia obra (especialment pel que fa referència 

a les terres). 

- Utilització de tècniques de desconstrucció que permetin la separació de residus per 

facilitar la seva reutilització o reciclatge. 

- Tots els materials valoritzables (metalls, fusta, vidre, àrids, pneumàtics,...) seran 

gestionats per empreses especialitzades. 

Estratègies de tractament 

- Separació de les diferents tipologies de residus. 

- Tractament dels materials no valoritzables seguint les tècniques menys impactants pel 

Medi Ambient. 

Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció en l’àmbit proper de 

les obres: 

- Dipòsit Controlat de Dosrius 

Crta. B-510. pK 1,900 

08319 Dosrius 

- Dipòsit Controlat Palafolls 

Serra Bordella 

08389 Palafolls 

Instal·lacions per la valorització de residus industrials en l’àmbit proper de les obres: 

- Aluminio Sala, S.A. (Aluminsa). Teià 

Fca. la Plana, S7N 

08329 TEIA CENTRE, TEIA, BARCELONA 

(Fundició de metalls no fèrrics) 

 

 

- Antoni Serra Campoy. Mataró 

Camí. Ral, 59 

08301 MATARO, BARCELONA 

(Reciclatge de paper i cartró) 

 

- Casa Nualart, S.L. Pineda de Mar 

Samuel Morse, 16 
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08397 PINEDA DE MAR, BARCELONA 

(Recollida de paper, metalls, tèxtil i residus en general) 

 

- Casa Nualart, S.L. Tordera 

Pol. Ind. Can Verdalet, 71-73 

08490 TORDERA, BARCELONA 

(Recollida de paper, metalls, tèxtil i residus en general) 

 

- Enrique Lorenzo Bis Malgrat de Mar 

Av. Costa Brava, 144 

(Recollida de ferralla i productes de deixalla) 

 

- Ernest Salellas Portus Arenys de Mar 

Cl. Platja Cassà, 8, 

(Recuperació, reciclatge i valoració del tèxtil) 

 

- Juan Salvador Moreno Sanz Vilassar de Mar 

POL. IND. ELS GARROFERS AV. DEL PROGRES, PARC. 57 

(Gestió de recollida i transferencia, reciclatge de paper i cartró, reciclatge de plàstic, 

reciclatge i reutilització de fustes, reciclatge y recuperació de metalls o compostos 

orgànics) 

 

- L’Arca del Maresme, S.L. Argentona 

Ptge. Amics d'Argentona, 4 

08310 ARGENTONA, BARCELONA 

(Recollida, transport, gestió i valorització de residus, tenint com a objectiu principal, 

fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus) 

 

Vigilància Ambiental 

Seguiment periòdic de la generació i gestió de residus. Supervisió de les àrees 

d’emmagatzematge i de la correcta segregació de residus. 
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4.6. PAISATGE 

Fase de construcció 

El desenvolupament de les obres suposarà un empitjorament temporal del paisatge per: 

- Presència de pols en l’aire i conseqüent embrutiment del paisatge. 

- Presència de residus de la demolició i execució de les obres. 

- Abocaments accidentals. 

- Presència de maquinaria d’obres i infraestructures auxiliars. 

- Extracció de palmeres 

Fase de funcionament 

La restauració de les àrees de zones verdes dels espais que s’afectaran durant la fase 

d’execució (es tornaran a replantar les palmeres extretes un cop finalitzada l’obra) 

Mesures correctores previstes: 

- Minimització de la generació de pols 

- Minimització i control de la gestió de residus. 

Vigilància Ambiental 

- Seguiment periòdic de les mesures previstes per minimitzar la generació de pols i 

residus. 

- Seguiment del compliment de les determinacions definides al projecte d’urbanització 

en quant a tractament de sòls, espècies vegetals, sistemes de reg. 

 

4.7. POBLACIÓ 

Fase de construcció 

L’execució de les obres pot afectar negativament la població de l’entorn per: 

- Generació de pols. 

- Generació de sorolls. 

- Afecció al trànsit de la zona per l’entrada sortida de vehicles de transport. 

Fase d’explotació 

No afectarà negativament a la població, permetrà un pas còmode i segur a l’altra banda de les 

vies. 

Mesures correctores previstes: 

- Minimització de la generació de pols. 

- Adopció de les mesures previstes per la generació de sorolls. 



 Passarel·la per a vianants sobre les vies ferroviàries del terme municipal de Mataró 

 

11 
 

Vigilància Ambiental 

- Seguiment de l’adopció de les mesures previstes per la minimització degeneració de 

pols i sorolls. 



1 
 

 
 

 
ANNEX 6: GESTIÓ DE 
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1. Introducció: 

L’objectiu del present annex, segons el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrer, pel qual es 

regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, és fomentar, per aquest 

ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, assegurant que 

els destinats a operacions de eliminació rebin un tractament adequat, i contribueixin a un 

desenvolupament sostenible de l’activitat de la Construcció. 

2. Tipus de residus i classificació segons normativa europea: 

Els residus estan identificats i codificats segons la llista europea de residus publicada per 

l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, en la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i el catàleg europeu de residus. 

A continuació es pot observar la llista de residus de la construcció i demolició (inclosa la terra 

excavada de zones contaminades): 

(Els residus que apareixen en la llista CER assenyalats amb un asterisc [*] es consideren residus 

perillosos de conformitat amb la Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos a les 

disposicions els quals estan subjectes a menys que s’apliqui l’apartat 5 de l’article 1 d’aquesta 

Directiva.) 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó. 

17 01 02 Maons. 

17 01 03 Teules i materials ceràmics. 

17 01 06* 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
que contenen substàncies perilloses. 

1 01 07 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 17 01 06. 

 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01 Fusta. 

17 02 02 Vidre. 

17 02 03 Plàstic. 

17 02 04* 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles. 
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17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes amb quitrà 

17 03 01* 
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. Mescles bituminoses que 
contenen quitrà d'hulla. 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01. 

17 03 03* Quitrà d'hulla i productes alquitranats 

17 02 04* 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles. 

 

17 04 Metalls (incloses els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini. 

17 04 03 Plom. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Ferro i acer. 

17 04 06 Estany. 

17 04 07 Metalls barrejats. 

17 04 09* Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 

 

17 05 Terra (inclosa l'excavació de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 

17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05. 

17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07. 

 

17 06  Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant 

17 06 01*  Materials d'aïllament que contenen amiant. 

17 06 03*  
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses 

17 06 04  Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 05*  Materials de construcció que contenen amiant. 
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17 08 Materials de construcció a base de guix 

17 08 01*  Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 08 02 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi. 

 

17 09 Altres residus de construcció i demolició 

17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02* 
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, sellants que 
contenen PCB, revestiments de sòl a força de resines que conté PCB, cristalls dobles 
que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03* 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 09 04 
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

- Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 

Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 

no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

- Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 I 

19) 
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Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

3. Estimació dels residus de construcció: 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 

generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 

construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’apartat 3 del annex. 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 

econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

En la taula que s’adjunta s’ha realitzat l’esmentada estimació, en relació amb la qual s’ha de 

considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a 

cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 

tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- El volum de Residus Especials és el resultat de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 

Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra. 



7 
 

PAVIMENTACIÓ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

RUNA PAPER I CARTRÓ 

            
Fc Volum (m³) 

Pes 
(t) Fc Volum (m³) Pes (t) 

            
SUBBASES I PAVIMENTS 2.964 0,0003 0,89 1,33 0,00004 0,12 0,01 

            
VORADES, RIGOLES I CUNETES 1.066 0,0003 0,32 0,48 0,00004 0,04 0 

            
ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES 0 0,0003 0 0 0,00004 0 0 

            
SUBTOTAL 4.030   1,21 1,81   0,16 0,01 

            

                    

XARXA ELÈCTRICA 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PAPER I CARTRÓ 

               
Fc Volum (m³) 

Pes 
(t) 

               
MITJA I BAIXA TENSIÓ 4.731 0,00004 0,19 0,01 

               
SUBTOTAL 4.731   0,19 0,01 

               

                    

OBRES DE FÀBRICA 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ 

         
Fc Volum (m³) 

Pes 
(t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) 

         OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE 
CONTENCIÓ 623582 0,0001 62,36 93,54 0,0001 62,3582 389,74 0,00004 24,94 1,47 

         
TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 0 0,0002 0 0 _ _ _ 0,00004 0 0 

         
SUBTOTAL 623.582   62,36 93,54   62,3582 389,74   24,94 1,47 

         

                    

ENJARDINAMENT 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) 
Pes 
(t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) Fc 

Volum 
(m³) Pes (t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) 

PREPARACIÓ DEL TERRENY 0 0,0001 0 0 0,0001 0 0 0,0017 0 0 0,0001 0 0 0,00004 0 0 0,0019 0 0 

SEMBRA 0 _ _ _ _ _ _ 0,0002 _   _ _ _ 0,00004 0 0 0,0003 0 0 

PLANTACIÓ 551 0,0005 0,28 0,03 0,0002 0,11 0,03 0,0003 0,17 0,25 0,0001 0,0551 0,34 0,00004 0,02 0 0,0007 0,3857 0,06 

SUBMINISTRAMENT 0 0,0001 0 0 _ _ _ _ _   _ _ _ 0,00004 0 0 0,0002 0 0 

MANTENIMENT 0 0,0001 0 0 0,0001 0 0 0,0003 0 0 _ _ _ 0,00004 0 0 0,0026 0 0 

SUBTOTAL 551   0,28 0,03   0,11 0,03   0,17 0,25   0,0551 0,34   0,02 0   0,3857 0,06 

                    

SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PAPER I CARTRÓ 

               
Fc Volum (m³) 

Pes 
(t) 

               
SEGURETAT I SALUT 11.776 0,00004 0,47 0,03 

               
SUBTOTAL 11.776   0,47 0,03 

               

                    

TOTALS   

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) 
Pes 
(t) Fc Volum (m³) Pes (t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) Fc 

Volum 
(m³) Pes (t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) Fc 

Volum 
(m³) 

Pes 
(t) 

TOTALS     0,28 0,03   0,11 0,03   63,73 95,6   62,41 390,08   25,79 1,52   0,39 0,06 

                    

TOTALS 

PRESSUPOST 
TOTAL DEL 
PROJECTE 

RESIDUS ESPECIALS 

               
Fc Volum (m³) 

Pes 
(t) 

               
TOTALS 644.670 0,00004 25,79 1,84 
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4. Gestió dels residus: 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 

dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 

es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 

• Formigó 

• Metalls 

• Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

• Formigó, maons 

• Materials ceràmics 

• Vidre 

• Terres 

• Paviments 

• Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl•lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg 

de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 
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• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 

recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint 

productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement 

de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit 

de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus.  
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Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà: 

• El codi d’identificació els residus 

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• La data d’envasament 

• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció en l’àmbit proper de 

les obres: 

- Dipòsit Controlat de Dosrius 

Crta. B-510. pK 1,900 

08319 Dosrius 

- Dipòsit Controlat Palafolls 

Serra Bordella 

08389 Palafolls 

Instal·lacions per la valorització de residus industrials en l’àmbit proper de les obres: 

- Aluminio Sala, S.A. (Aluminsa). Teià 

Fca. la Plana, S7N 

08329 TEIA CENTRE, TEIA, BARCELONA 

(Fundició de metalls no fèrrics) 
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- Antoni Serra Campoy. Mataró 

Camí. Ral, 59 

08301 MATARO, BARCELONA 

(Reciclatge de paper i cartró) 

 

- Casa Nualart, S.L. Pineda de Mar 

Samuel Morse, 16 

08397 PINEDA DE MAR, BARCELONA 

(Recollida de paper, metalls, tèxtil i residus en general) 

 

- Casa Nualart, S.L. Tordera 

Pol. Ind. Can Verdalet, 71-73 

08490 TORDERA, BARCELONA 

(Recollida de paper, metalls, tèxtil i residus en general) 

 

- Enrique Lorenzo Bis Malgrat de Mar 

Av. Costa Brava, 144 

(Recollida de ferralla i productes de deixalla) 

 

- Ernest Salellas Portus Arenys de Mar 

Cl. Platja Cassà, 8, 

(Recuperació, reciclatge i valoració del tèxtil) 

 

- Juan Salvador Moreno Sanz Vilassar de Mar 

POL. IND. ELS GARROFERS AV. DEL PROGRES, PARC. 57 

(Gestió de recollida i transferència, reciclatge de paper i cartró, reciclatge de plàstic, 

reciclatge i reutilització de fustes, reciclatge y recuperació de metalls o compostos 

orgànics) 

 

- L’Arca del Maresme, S.L. Argentona 

Ptge. Amics d'Argentona, 4 

08310 ARGENTONA, BARCELONA 

(Recollida, transport, gestió i valorització de residus, tenint com a objectiu principal, 

fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus) 

5. Pressupost 

El cost de la gestió dels residus generats a obra s’inclouen dintre del pressupost del projecte en 

un aparat independent. Aquest cost ascendeix a la quantitat de 6.284,57€. 



 
 
 
ANNEX 7: PLA DE 
CONTROL DE QUALITAT 
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1.INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte definir els assaigs de control necessaris per a la correcta 

execució de les obres contingudes en el projecte de la passarel·la per a vianants al terme 

municipal de Mataró.  

El projecte té com a objecte la construcció d’una passarel·la que salvi l'Autovia del Maresme i 

les vies de tren de la línia R1 per tal de poder arribar a la platja.  

Dins de l’obra trobem, principalment, treballs i materials relacionats amb formigons i acers, 

excavació de terreny per fonamentacions, pavimentació, baranes, neoprens, juntes de 

dilatació.  

D’entre tots aquests treballs i els materials involucrats en ells n’hi han que hauran de ser 

controlats i altres que no serà necessari. Determinar aquest extrem així com establir 

l’adequada relació entre les partides d’obra i els assaigs a realitzar és que pretén aquest pla de 

control de qualitat.  

El Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el programa TCQ-2000, s’ha realitzat 

partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament.  

Les unitats d’obra més significatives que han de ser objecte de control són: 

- Formigons armats  

- Acer passiu  

- Acer estructural  

 

Les unitats d’obra que no han estat objecte de control són:  

 

- Degut a que es considerarà suficient un certificat del fabricant: neoprens, juntes, 

panots, vorades,  

- Degut a que són controlades per les Companyies corresponents: partides 

corresponents a materials i execució de serveis afectats per l’obra (FECSA)  

 

El pressupost d’Execució per Contracta sense IVA (PEC sense IVA) del Pla de Control de Qualitat 

ascendeix a la quantitat de 15.036,90 €. Aquest pressupost suposa aproximadament un 1,89 % 

respecte al pressupost per Contracta sense IVA de l’obra (793.642,15 €) i que aniran a càrrec 

del Contractista fins a un 1,5% d´aquest pressupost (aproximadament 11.904,63€). La resta 

(2.672,54 € PEM) s´inclouen al pressupost de l’obra com a partida alçada a justificar.  
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2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A continuació s´adjunta el pla de control de qualitat previst per les obres així com el seu 

pressupost desglossat, aquest s’ha estret de TCQ tal i com s’ha dit anteriorment. Aquest 

programa, a partir de les unitats d’obra que s’han assignat al pressupost genera 

automàticament la llista d’assaigs necessaris i s’ha ajustat a les especificacions de l’obra que 

s’han determinat en el punt anterior. 



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.

Terme municipal: Mataró.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 1

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.   

Capítol 03 Estructures   

Activitat 02 Piles   

G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 13)   351,200 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

92,04 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

30 < =   Resistència a compressió (28 dies)

10 < =   Consistència (promig)  <  =  15

G4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat (P - 14)   28.096,000 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

26,69 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

Ovalitat  <  =  1

0,22 < =   Massa per unitat de longitut

6 < =   Diàmetre nominal

28,3 < =   Àrea secció transversal

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN
ISO 15630-1

39,35 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

550 < =   Resistència a tracció Rm



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.

Terme municipal: Mataró.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 2

1,05 < =   Relació Rm/Re

500 < =   Límit elàstic Re

6 < =   Diàmetre nominal

12 < =   Allargament de trencament

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

14,98 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

Comportament al doblegat: Satisfactori

Comportament al desdoblegat: Satisfactori

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

23,61 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró.   

Capítol 03 Estructures   

Activitat 03 Tauler   

G440U030 Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 12)

  129.119,698 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la norma UNE EN ISO
15792-1

74,58 Si 1 0,000 0,0010 Global   

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE EN ISO 15792-1 122,98 Si 1 0,000 0,0010 Global   

J0B0B800 Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 235,90 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-019-50

39,16 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma
UNE 7-029-51

39,16 1 20.000,000 KG 1,0000 Estadístic   



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.

Terme municipal: Mataró.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Pàgina: 3

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE EN ISO
15792-1

143,65 Si 1 0,000 0,0010 Global   

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la
Intrucció EAE-11 art. 28.1

40,41 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 143,65 1 4.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1

119,14 1 10.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B1770B Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO
7438

15,78 1 5.000,000 KG 1,0000 Estadístic   

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO
6506-1

13,06 Si 4 0,000 1,0000 Estadístic   

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 12,94 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció
EAE-11 art. 9.2.2.2

15,32 1 4.000,000 KG 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN
ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

442,89 1 23.000,000 KG 1,0000 Tram   

 



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.05.01.01 Servei nº 01. Línia elèctrica de baixa tensió 5.630,08 0,00 0,00

Activitat 01.05.01 FECSA ENDESA 5.630,08 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.630,08 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Activitat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01 Treballs previs i demolicions 3.922,64 0,00 0,00

Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 3.922,64 0,00 0,00
Activitat 01.02.01 Voreres i vorades 4.796,88 0,00 0,00

Activitat 01.02.02 Mobiliari urbà i plantacions 656,52 0,00 0,00

Capítol 01.02 Urbanització 5.453,40 0,00 0,00
Activitat 01.03.02 Piles 134.640,46 1.209,11 0,90

Activitat 01.03.03 Tauler 522.666,78 13.827,79 2,65

Activitat 01.03.04 Acabats 84.756,32 0,00 0,00

Capítol 01.03 Estructures 742.063,56 15.036,90 2,03
Activitat 01.04.01 Seguretat i Salut 14.013,51 0,00 0,00

Activitat 01.04.02 Seguretat vial 11.900,00 0,00 0,00

Capítol 01.04 Partides alçades 25.913,51 0,00 0,00
Activitat 01.05.01 FECSA ENDESA 5.630,08 0,00 0,00

Capítol 01.05 Serveis afectats 5.630,08 0,00 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

782.983,19 15.036,90 1,92
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 3.922,64 0,00 0,00

Capítol 01.02 Urbanització 5.453,40 0,00 0,00

Capítol 01.03 Estructures 742.063,56 15.036,90 2,03

Capítol 01.04 Partides alçades 25.913,51 0,00 0,00

Capítol 01.05 Serveis afectats 5.630,08 0,00 0,00

Capítol 01.06 Gestió de residus 7.478,64 0,00 0,00

Capítol 01.07 Control de qualitat 3.180,32 0,00 0,00

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró. 793.642,15 15.036,90 1,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

793.642,15 15.036,90 1,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Passarel.la per a vianants. Mataró. 793.642,15 15.036,90 1,89

Obra 01 793.642,15 15.036,90 1,89

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



Pla de control de qualitat.
Passarel·la per a vianants.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost MATARO_CQ

Capítol 03 Estructures

Activitat 02 Piles

1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P - 16)

23,61 1,000 23,61

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

92,04 12,000 1.104,48

3 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 13)

26,69 1,000 26,69

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 14)

39,35 1,000 39,35

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 15)

14,98 1,000 14,98

TOTAL Activitat 01.03.02 1.209,11

Obra 01 Pressupost MATARO_CQ

Capítol 03 Estructures

Activitat 03 Tauler

1 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la
norma UNE EN ISO 15792-1 (P - 2)

74,58 1,000 74,58

2 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 5)

39,16 7,000 274,12

3 J0B1770B U Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE-EN ISO 7438  (P - 11)

15,78 26,000 410,28

4 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 6)

39,16 7,000 274,12

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 28.1 (P - 8)

40,41 33,000 1.333,53

6 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma
UNE-EN ISO 148-1 (P - 9)

143,65 33,000 4.740,45

7 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6895-1 (P - 10)

119,14 13,000 1.548,82

8 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la
norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 12)

13,06 4,000 52,24

9 J0B0B800 U Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer (P -
4)

235,90 7,000 1.651,30

10 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons la Instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2 (P - 17)

15,32 33,000 505,56

11 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma
UNE EN ISO 15792-1 (P - 3)

122,98 1,000 122,98

12 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma
UNE EN ISO 15792-1 (P - 7)

143,65 1,000 143,65

13 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE
14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques
i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN
571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277 i
UNE-EN ISO 23278 (P - 18)

442,89 6,000 2.657,34

14 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma
UNE-EN ISO 1461 (P - 19)

12,94 3,000 38,82

EUR



Pla de control de qualitat.
Passarel·la per a vianants.
Terme municipal: Mataró.

PRESSUPOST * Pàg.: 2

TOTAL Activitat 01.03.03 13.827,79

(*) Branques incompletes

EUR



Pla de control de qualitat.
Passarel·la per a vianants.
Terme municipal: Mataró.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.05.01.01 Servei nº 01. Línia elèctrica de baixa tensió 0,00

01.05.01 FECSA ENDESAActivitat 0,00

0,00

NIVELL 3: ACTIVITAT Import
Activitat 01.01.01 Treballs previs i demolicions 0,00

01.01 Treballs previs i demolicionsCapítol 0,00

Activitat 01.02.01 Voreres i vorades 0,00
Activitat 01.02.02 Mobiliari urbà i plantacions 0,00

01.02 UrbanitzacióCapítol 0,00

Activitat 01.03.02 Piles 1.209,11
Activitat 01.03.03 Tauler 13.827,79
Activitat 01.03.04 Acabats 0,00

01.03 EstructuresCapítol 15.036,90

Activitat 01.04.01 Seguretat i Salut 0,00
Activitat 01.04.02 Seguretat vial 0,00

01.04 Partides alçadesCapítol 0,00

Activitat 01.05.01 FECSA ENDESA 0,00
01.05 Serveis afectatsCapítol 0,00

15.036,90

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 0,00
Capítol 01.02 Urbanització 0,00
Capítol 01.03 Estructures 15.036,90
Capítol 01.04 Partides alçades 0,00
Capítol 01.05 Serveis afectats 0,00
Capítol 01.06 Gestió de residus 0,00
Capítol 01.07 Control de qualitat 0,00

01 Pressupost  MATARO_CQObra 15.036,90

15.036,90

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost MATARO_CQ 15.036,90

15.036,90

EUR



 
 
 
ANNEX 8: PLA DE 
TREBALLS 
  



El present projecte de pla de treballs té per objectiu  establir uns terminis de caràcter 

orientatiu dels procediments constructius establerts per tal d’executar la passarel·la per a 

vianants. L’empresa constructora podrà modificar el pla de treball segons  cregui convenient 

ajustant-lo a les necessitats o als possibles contratemps que es puguin produir durant la 

construcció. 

A continuació, s’adjunta el pla de treball obtingut el qual s’ha realitzat amb el programa MS 

Project. Tal i com es pot observar la durada total de l’obra prevista és de 3 mesos. 



Id Nombre de tarea Duración

1 Passarel·la per a vianants (Mataró) 90 días
2 Serveis afectats 50 días
3 Inici tràmits amb companyia (FECSA_ENDESA) 45 días

4 Desviament del servei 5 días

5 Revisió del projecte 7 días

6 Petició de permisos a diferents organismes afectats 3 días

7 Encàrrec estructura metàl·lica 30 días

8 Senyalització de les obres 1 día

9 Tala o trasplantament d'arbres 1 día

10 Passarel.la 33 días
11 Sabates piles 10 días

12 Alçat piles 10 días

13 Col·locació de neoprens 1 día

14 Col·locació estructura metàl·lica 1 día

15 Col·locació paviment 2 días

16 Acabats 2 días

17 Rampas 56 días
18 Sabates piles 19 días

19 Alçat piles 19 días

20 Col·locació de neoprens 1 día

21 Col·locació estructura metàl·lica 6 días

22 Col·locació paviment 8 días

23 Acabats 3 días

24 Pavimentació 2 días

25 Plantacions d'arbrat 2 días

26 Seguretat i salut 90 días

27 Neteja final d'obres 1 día

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
1 mes 1 mes 2 mes 3

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

UPC PASSAREL.LA PER A VIANANTS SOBRE LES VIES FERROVIÀRIES DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ Jessica Serrano

Durada en Dies Naturals



 
 
 
ANNEX 9: ACABATS 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objecte del següent annex és definir els acabats arquitectònics de la passarel·la, en els quals 

es troben inclosos el paviment de fusta de la passarel·la, el paviment dels petits accessos a les 

rampes i la barana de les rampes. 

2. PAVIMENT DE FUSTA PER A LA PASSAREL·LA 

El paviment escollit per a la passarel·la és un paviment de fusta tractada amb autoclau disposat 

en llistons de 1,40 m de longitud, 0.20 m d'amplada i 10 cm de gruix que es col·loca en tota la 

longitud de la passarel·la  longitudinalment i sense separació per tal d’afavorir els trànsit dels 

vianants.  

Cal afegir que  la fusta utilitzada té un pes específic de 0,5T/m3, xifra que s’ha tingut en compte 

en el moment de realitzar el càlcul estructural com a càrrega permanent. 

Finalment,  es recolza sobre els muntants que conformen el taulell i que al mateix moment 

queden recolzats sobre les piles.  

 

3. PAVIMENT PER ALS ACCESSOS 

Per tal d’executar el paviment dels accessos s’ha utilitzat peces de rajola hidràulica de morter 

amb una dimensió de 20x20x4 cm recolzades sobre una base de formigó de 15N/mm2 de 

resistència característica a la compressió un cop s’ha realitzat un refinat i posterior 

compactació del terreny. Aquests panots hauran d’estar delimitats per una vorada del tipus    

P-1. 
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Aquest paviment, que conforma els accessos de la rampa, s’executarà en els metres següents 

respecte l’inici de la mateixa i tindran una longitud de 20,5 metres al costat de l’Avinguda 

Maresme, i 8,5 metres al costat de la platja. 

S’ha de tenir en compte que aquests accessos s’han realitzat amb el propòsit de donar 

continuïtat i neteja a la passarel·la ja que cap dels dos accessos estaven pavimentats. 

4. BARANA DE LES RAMPES 

La protecció per a les rampes està constituïda per una barana metàl·lica de 125 cm d’alçada 

amb muntants cada 100cm de 80x40mm i brèndoles cada 20cm de 50x20mm. El passamà 

superior és de 80x60mm i el travesser inferior de 60x30mm. A més la barana està galvanitzada 

en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt. 

 



 

 

 

 

 

 
ANNEX 10: ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT 
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1. Introducció 

1.1. 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 constructiu “Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries al terme municipal de 

Mataró”, 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. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 

seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 

3/2207 del 4 de juliol de l’obra pública. 

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. 

1.2. Dades del projecte: 

1.2.1. Característiques de l’obra: 

Les obres incloses en el present projecte inclouen, com ja s’ha explicat anteriorment, les 
rampes de la passarel·la i la construcció d’aquesta.  

Pel que fa els criteris bàsics s’han tingut en compte dos aspectes bàsics: el primer és la 
limitació del pendents màxim a un 8% amb descansos d'1,5m cada 20m i així reduir el màxim 
possible la longitud de la passarel·la però a la vegada que compleixi els criteris d'accessibilitat 
d'aquesta.  

L'ampla de les rampes i dels accessos és una amplada funcional de 3m per tal de que puguin 
conviure persones de mobilitat reduïda. 

Pel que fa a l’estructura del tauler aquesta està composada per 4 bigues una de 28m i l'altre de 
17,5m que alhora estan composades per dos baranes en forma de gelosia estructural 
formades per un cordó inferior i un superior units entre sí per muntats verticals. A més les 
baranes de cada banda de la passarel·la estan unides pel cordó inferior mitjançant uns 
muntants horitzontals. Sobre aquest muntants horitzontals es recolzen longitudinalment els 
llistons de fusta que formen el paviment. 

Les rampes estan formades per dos cordons inferiors units per muntants horitzontals de les 
mateixes característiques geomètriques que els del tauler. Sobre aquestes hi ha col·locada una 
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barana de seguretat. El tauler i les rampes recolzen sobre pilars de formigó armat de diferents 
longituds i aquests alhora, recolzen sobre les sabates corregudes. 

Finalment, les obres es completen amb la pavimentació dels accessos de les rampes i 
l’adequació de l’entorn. 

1.3. Situació 

Pel que fa l’emplaçament de la passarel·la se situa al municipi de Mataró, capital de la comarca 
del Maresme. Més concretament la zona d’actuació es situa sobre les vies ferroviàries de la 
costa i sobre l'Autovia del Maresme, a prop del Centre de Natació de Mataró. 

1.4. Pressupost d'execució material del projecte i pressupost 

Seguretat i Salut: 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte sense tenir 
en compte ni  l’estudi de Seguretat i Salut ni les Despeses Generals ni Benefici Industrial, és de 
SIS-CENTS CINQUATA-CINC CENT CINQUANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (655.150,12€). 
 
El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut te un cost  d’ONZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS (11.766,06€), sense tenir en compte el valor del I.V.A. 

1.5. Termini d'execució: 
 
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 
d’execució global dels treballs de tres mesos (3 mesos). 

1.6.  Mà d'obra prevista: 
 
Pel que fa la mà d’obra prevista, es considera un valor punta de 5 treballadors. 

1.7.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra: 
 

- 01 Cap de Colla 
- 02 Oficial de 1a 
- 03 Oficial de 1a Jardiner 
- 04 Ajudant 
- 05 Manobre 
- 06 Manobre Especialitzat 
- 07 Peó 

1.8. Repercussions a tercers: 
 
L’empresa adjudicatària haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
tots els riscos de la construcció i en el seu cas, si existiren responsabilitats a tercers. 
Durant la fase d'execució de l'obra els transeünts poden veure's afectats per les següents 
accions: 

- Caiguda al mateix nivell 
- Atropellaments 
- Col·lisions amb obstacles 
- Caiguda d'objectes 
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Per tal d'evitar-ho 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.  
 

- Si fos necessari ocupar la berma 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 trànsit 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. 

1.9.  Contractacions i Subcontractacions: 

L’empresa adjudicatària vetllarà per l’acompliment de les normes vigents en Seguretat i Salut 
al Treball, adients de la seva activitat durant la seva execució. 
 
Així mateix estaran obligades les empreses subcontractades a vetllar per la norma abans 
exposada tocant a Seguretat i Salut al Treball. Totes les persones físiques a dins de l’obra, 
hauran d’acomplir sense dilació, les obligacions que respecte a les proteccions persones es 
redacten més avall, en aquest Projecte. 

1.10. Vigilant de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut: 
 
S’anomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb allò previst per l’Ordenança General de 
Seguretat en el Treball. Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors superi el 
previst per l’Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni 
Col·lectiu Provincial. Tot seguit es detallen les normes d’actuació del vigilant de seguretat, tant 
de caràcter general com especifiques: 

Generals: 
 

- Promoure l’interès cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut. 
- Comunicar a la Direcció Facultativa, les situacions del risc detectat i la prevenció 

adequada. 
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines 

amb referència a la detecció de riscos professionals. 
- Prestar els primers auxilis als accidentats. 
- Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut. 
- Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
- Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents. 
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Específiques: 
 

- Controlar la posada en obra de les normes de seguretat. 
- Dirigir la posada en obra de les normes de seguretat. 
- Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
- Redacció dels parts d’accidents de l’obra. 
- Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinària de l’obra. 

1.11. Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència: 

S’haurà de confeccionar un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels 
següents serveis i centres més propers a l’obra: 
 

- Bombers 
- Emergències  
- Ambulàncies 
- Centres hospitalaris 
- Policia Local 
- Mossos d’esquadra 
- Guàrdia urbana i tràfic 
- Jutge de zona 

 
Davant d’una situació d’emergència, l’empresa constructora, o una empresa contractista en 
l’obra, l’actuació de tot el seu personal, serà el següent: 
 

- Aturar els treballs 
- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat 
- Desconnectar equips o màquines que s’estiguin utilitzant 
- Apagar possibles punts calents 

 
En cas d’accident o situació d’emergència, els responsables de seguretat a l’obra o a la seva 
absència, qualsevol treballador que estigui en condicions de portar un protocol d’emergència, i 
sempre que sigui totalment necessari i amb les mesures correctes de desplaçament del 
accidentat, es dirigiran als següents hospitals més propers: 
 

- Centre d’Atenció Primària 
  CAP El maresme 
  Camí del Mig, 36, 4a planta 
  08303 Mataró 

  
- Hospital de Mataró :  

Carrer Prolongació cirera s/n 
08304 Mataró 
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2. Prevenció de riscos professionals 

2.1. Proteccions individuals: 

Les proteccions individuals necessàries a l’obra seran les següents: 

 Casc: 

Serà d’ús personal i obligatori per totes les persones que intervinguin al procés de l’obra quan 
estiguin treballant per sota d’elements constructius més alts de dos metres cinquanta.  

 Roba de treball: 

Els operaris que treballin a l’obra hauran de tenir vestit (jaqueta, pantaló i/o granota) que els 
quedi ajustat al cos, principalment a les extremitats. La roba serà de teixit lleuger, flexible i de 
fàcil neteja. A mes se’ls dotarà de roba impermeable en els casos de treballs sota la pluja o en 
condicions d’humitats anàlogues. Així mateix se’ls dotarà de peces de roba reflectora en cas de 
condicions d’il·luminació deficient. Es procedirà a la seva reposició, segons conveni. 

 Guants 

 

- Els operaris s’hauran de protegir amb guants als treballs específics en els quals 

intervingui corrent elèctrica o risc d’electrocució.  

- Als treballs específics on intervinguin agressius químics s’usaran guants d’altre tipus. 

- Als treballs específics de manipulació hauran de portar, així mateix, guants. Aquests 

seran de cuir per la manipulació en general, de lona per manipulació de fusta i de 

malla metàl·lica per la manipulació de xapes tallants. 

 

 Calçat 

L’ús de calçat de seguretat serà obligatori pels treballadors, per I’existència de perill d’accident 
mecànic als peus i donar-s’hi la possibilitat de perforació de les soles per claus.  
 
Als treballs específics d’encofrats i/o desencofrats, existència de cables elèctrics; i en general, 
quan els treballs es realitzin a sòls humits o hi ha esquitxades d’aigua o morter, els operaris 
disposaran de calçat de goma.  

 Ulleres 

- Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxades 

de líquids o enlluernaments, s’hauran de protegir la vista per mitjà d’ulleres de seguretat 

i/o pantalles. 

- Als casos on es requereixin, s’utilitzen ulleres de muntura tipus universal i oculars de 

protecció contra impactes.  

- Si s’utilitzen pantalles contra la protecció de cossos físics hauran de ser de material 

orgànic, transparent, i lliure d’estries, ratlles i deformacions. 

-  Pantalles de soldadors 
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 Cinturó de seguretat 

Als treballs específics, on els operaris tinguin riscos de caigudes i/o despenjaments, 
s’utilitzaran cinturons de seguretat. Aquests seran: 

- Cinturó de subjecció: S’utilitzarà quan al treballador no li calgui moure’s o estigui limitat en 
els seus desplaçaments. L’element amarrador estarà sempre tibant per impedir la caiguda 
lliure.  

- Cinturó de Suspensió: S’utilitzarà quan el treballador pugui estar suspès, però només 
existiran esforços estàtics (pes de l'usuari). Mai es donarà possibilitat de caiguda lliure.  

- Cinturó de Caiguda: S’utilitzarà quan el treballador hagi de moure’s i es doni la possibilitat 
de caiguda lliure. Es vigilarà especialment la seguretat del punt d’ancoratge i la seva 
resistència.  
 

 Dispositius anticaigudes 

A més dels cinturons de seguretat, quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o 
descens s’utilitzaran dispositius anticaigudes.  

 Caretes 

S’utilitzaran en tots els treballs on hi hagi risc d’inhalació de partícules o agents agressius. 
Seran de diferents tipus i diferents filtres segons la protecció a realitzar. 

- On hi hagi partícules de pols en suspensió, es disposaran aparells adaptadors facials.  

- Filtres mecànics.  

- Caretes autofiltrants. 
 

 Proteccions auditives 

En treballs específics on sobrepassi el soroll ambiental cinquanta db s’utilitzaran protectors 
auditius que seran d’ús individual.  

2.2.  Proteccions col·lectives: 

2.2.1. Accessos i seguretat de vianants 

Tots els passos, accessos, a l’interior o dins del tancament d’obra, on circuli personal de l’obra, 
quedaran protegits tant en prevencions de caigudes d’elements per damunt de la zona de 
circulació, com prevencions de caiguda pròpia de persones. Així es disposaran: 

- Tanques de limitació i protecció 

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat 

- Cinta d’abalisament 

- Banderoles de senyalització 

- Abalisament lluminós 
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2.2.2. Maquinària 

Tota la maquinària pesada i les maniobres que realitzi estaran dirigides per una persona 
diferent al conductor. 

Es prohibirà la presencia de personal en les proximitats de les màquines. No es realitzaran 
operacions de manteniment o reparació amb la maquinària en marxa. 

El conductor no abandonarà la màquina sense prèviament haver aturat el motor. En terrenys 
amb excavacions a diferent nivell, mai existiran operaris als nivells inferiors al tall de la 
maquinària o l’excavació. 

Quan girin les màquines ho faran amb la cullera plegada. Al finalitzar el treball de la màquina, 
la cullera quedarà suportada al terra o plegada sobre la màquina. Abans d’iniciar les maniobres 
de descàrrega de material a més a més d’haver instal·lat el fre de mà, s’instal·laran falques 
d’immobilització de les rodes. 

La caixa del camió serà baixada immediatament després d’efectuar la descàrrega i mai 
començarà la marxa amb la caixa aixecada. 

3. Instal·lacions provisionals 

3.1. 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 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. S’instal·laran recipients contenidors hermètics 
i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 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. 
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 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.  

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 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.  

- 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. 

 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. Instal·lacions d’higiene i benestar 

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: 

 Serveis higiènics 

Es disposaran dos mòduls prefabricats de 3.70x2.3x2.3 m pels serveis higiènics dotat de 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. 
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 Vestuaris 

Es disposaran dos mòduls prefabricats de 8.20x2.5x2.3 m destinat a vestidor amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

 Menjador 

Diferent del local de vestuari, es disposaran dos mòduls prefabricats de 6x2.3x2.6 m 
destinat a menjador, equipat amb bancs  allargats, propers a un punt de subministrament 
d’aigua, 1 aixeta i pica rentaplats, mitjans per a escalfar menjars, (forn microones, per 
exemple) i 2 cubells hermètics (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

 Local d’assistència a accidentats 

Donat que el nombre màxim de treballadors presents a l’obra simultàniament es preveu que 

no superi els 50 treballadors, no serà necessari establir un recinte destinat exclusivament a 
les cures de farmaciola del personal d'obra sinó que serà suficient disposar armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

En qualsevol cas, s'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 dotada 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. 

5. Magatzems d'apilament. 

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 abalisades, 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. 

Per la zona del projecte s’han trobat dos dipòsits controlats: 

- Dipòsit Controlat de Dosrius 

Crta. B-510. pK 1,900 

08319 Dosrius 

- Dipòsit Controlat Palafolls 

Serra Bordella 

08389 Palafolls 

Instal·lacions per la valorització de residus industrials en l’àmbit proper de les obres: 

- Aluminio Sala, S.A. (Aluminsa). Teià 

- Antoni Serra Campoy. Mataró 

- Casa Nualart, S.L. Pineda de Mar 

- Casa Nualart, S.L. Tordera 

- Enrique Lorenzo Bis Malgrat de Mar 

- Ernest Salellas Portus Arenys de Mar 

- Gilbert Noguera Pagés Malgrat de Mar 

- Juan Salvador Moreno Sanz Vilassar de Mar 

- L’Arca del Maresme, S.L. Argentona 
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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. 

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: 
 

− 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). 
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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: 

 Explosius 

- L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin 

als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà 

adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 

fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la 

zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de 

ventilació eficaç. 

- 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. 

7.3. Serveis afectats: 

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 rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

8. Unitats constructives 

01 Treballs previs i demolicions 
02 Urbanització 
03 Piles 
04 Taulers 
05 Acabats 
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06 Serveis Afectats 
07 Seguretat i Salut 

9. Determinació del procés constructiu 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 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). 
 

9.1. 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. 
 

9.2. 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. 
 

9.3. 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 les activitats a realitzar, les relacions de dependència d'unes 

activitats amb les altres i la durada de cadascuna de les activitats. A l'annex Pla de treball 

queda reflectit, a títol orientatiu, 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. 

10. 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 
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connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 

Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

11. Condicions d’acces i afectacions a 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, 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. 

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. 

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 

11.1. Àmbit d’aplicació 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. 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
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11.2. Tancaments de l’obra pública 

Allà on sigui necessari realitzar treballs puntuals, la zona d’obra es delimitarà amb xarxa de 

plàstic taronja, amb balisament lluminós. El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 

barrera en tot moment. 

11.3. Operacions que afecten a l’àmbit públic 

 Càrrega i descàrrega 

 

- Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra.  

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

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. Si no es disposa 

d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

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.  

11.4. Neteja i incidència sobre l’ambient  

 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 

A les zones properes als nuclis urbans, 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 
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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. 

11.5. Circulació de vehicles i vianants  

 Senyalització i protecció 

 

- S’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC 

- Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 Elements de protecció 

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 

45
o
 en el sentit de la marxa 

 Enllumenat i balisament lluminós 

Els senyals i els elements de balisament aniran degudament il·luminats. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 

i horitzontal, com per als elements de balisament. 

 Balisament i defensa 

Els elements de balisament 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.  

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 per protegir tota la zona d'obra del trànsit rodat 

proper quan sigui necessari.  

 Manteniment 

La senyalització i els elements de balisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La senyalització i el balisament 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 balisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i balisament 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. 

12. Prevenció de riscos catastròfics 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament 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: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

 

Barcelona, juny de 2014 

L’autora de l’Estudi 

 

 

Jessica Serrano Martín 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURETAT I SALUT 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €19,02h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,08m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

B0AC112D

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €6,09u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €11,69u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €5,74u 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

B1421110

 €4,98u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €6,98u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

B142BA00

 €0,26u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €14,90u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €1,66u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B1445003

 €12,47u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €1,05u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

B144D205

 €2,34u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €6,47u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,79u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

B145C002

 €5,25u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,30u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

B1463253

 €24,64u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

B1465277

 €25,26u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, 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

B1465376

 €2,36u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €13,57u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €54,98u Sistema anticaiguda compost 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

B147D102

 €22,12u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

 €63,42u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

B1481343

 €2,54u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €6,44u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

B1487460

 €14,00u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €0,14m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,35u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

B1520007

 €0,80m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

B1Z6211A

 €0,15u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A

 €1,02kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €6,05u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €7,82u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €12,94u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €8,82u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015

 €9,50u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAF004

 €237,10mes Lloguer de 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

BQU1531A

 €165,37mes Lloguer de 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

BQU1A50A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €154,82mes Lloguer de 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

BQU1H53A

 €51,03u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €73,94u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €46,00u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500

 €106,60u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €84,00u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €50,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €109,14u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA2100

 €19,70u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €32,67u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €189,76u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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 €6,39u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,090006,090001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
0,304505,00%DESPESES INDIRECTES

6,39450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,27u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,6900011,690001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 11,69000 11,69000

COST DIRECTE 11,69000
0,584505,00%DESPESES INDIRECTES

12,27450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,03u 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

H1421110 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,740005,740001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000
0,287005,00%DESPESES INDIRECTES

6,02700COST EXECUCIÓ MATERIAL



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,23u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,980004,980001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 4,98000 4,98000

COST DIRECTE 4,98000
0,249005,00%DESPESES INDIRECTES

5,22900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,33u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

H142BA00 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,980006,980001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

u

Subtotal... 6,98000 6,98000

COST DIRECTE 6,98000
0,349005,00%DESPESES INDIRECTES

7,32900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,260000,260001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
0,013005,00%DESPESES INDIRECTES

0,27300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,65u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,9000014,900001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 14,90000 14,90000

COST DIRECTE 14,90000
0,745005,00%DESPESES INDIRECTES

15,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,74u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,660001,660001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

u

Subtotal... 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000
0,083005,00%DESPESES INDIRECTES

1,74300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,09u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,4700012,470001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u

Subtotal... 12,47000 12,47000

COST DIRECTE 12,47000
0,623505,00%DESPESES INDIRECTES

13,09350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,10u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,050001,050001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

u
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Subtotal... 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 1,05000
0,052505,00%DESPESES INDIRECTES

1,10250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,340002,340001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 2,34000
0,117005,00%DESPESES INDIRECTES

2,45700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,79u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,470006,470001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000
0,323505,00%DESPESES INDIRECTES

6,79350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,790005,790001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,79000 5,79000
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COST DIRECTE 5,79000
0,289505,00%DESPESES INDIRECTES

6,07950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,250005,250001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 5,25000 5,25000

COST DIRECTE 5,25000
0,262505,00%DESPESES INDIRECTES

5,51250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,27u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,3000059,300001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

u

Subtotal... 59,30000 59,30000

COST DIRECTE 59,30000
2,965005,00%DESPESES INDIRECTES

62,26500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,87u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

H1465277 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

24,6400024,640001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

u

Subtotal... 24,64000 24,64000

COST DIRECTE 24,64000
1,232005,00%DESPESES INDIRECTES

25,87200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, 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

H1465376 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,2600025,260001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de
manxa de despreniment ràpid, 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

u

Subtotal... 25,26000 25,26000

COST DIRECTE 25,26000
1,263005,00%DESPESES INDIRECTES

26,52300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,48u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,360002,360001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 2,36000
0,118005,00%DESPESES INDIRECTES

2,47800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,25u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
13,5700013,570001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,57000 13,57000

COST DIRECTE 13,57000
0,678505,00%DESPESES INDIRECTES

14,24850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,73u Sistema anticaiguda compost 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

H147D102 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

54,9800054,980001,000B147D102 =xSistema anticaiguda compost 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

u

Subtotal... 54,98000 54,98000

COST DIRECTE 54,98000
2,749005,00%DESPESES INDIRECTES
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57,72900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,23u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
22,1200022,120001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 22,12000 22,12000

COST DIRECTE 22,12000
1,106005,00%DESPESES INDIRECTES

23,22600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,59u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

63,4200063,420001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

u

Subtotal... 63,42000 63,42000

COST DIRECTE 63,42000
3,171005,00%DESPESES INDIRECTES

66,59100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
2,540002,540001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,54000 2,54000

COST DIRECTE 2,54000
0,127005,00%DESPESES INDIRECTES

2,66700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

6,440006,440001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,44000 6,44000

COST DIRECTE 6,44000
0,322005,00%DESPESES INDIRECTES

6,76200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,70u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0000014,000001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000
0,700005,00%DESPESES INDIRECTES

14,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,52m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

H1511017 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,09500 10,09500
Materials:

2,592001,080002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

m

0,224000,140001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

1,8680023,350000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

u

Subtotal... 4,68400 4,68400

COST DIRECTE 14,77900
0,738955,00%DESPESES INDIRECTES

15,51795COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,60m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,19900/R 21,990000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,03800 4,03800
Materials:

1,296001,080001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

m

Subtotal... 1,29600 1,29600

COST DIRECTE 5,33400
0,266705,00%DESPESES INDIRECTES

5,60070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,17u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29850/R 21,990000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,05700 6,05700
Materials:

5,160000,4300012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

12,750001,0200012,500B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 17,91000 17,91000

COST DIRECTE 23,96700
1,198355,00%DESPESES INDIRECTES

25,16535COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,40h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,38000 40,38000
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COST DIRECTE 40,38000
2,019005,00%DESPESES INDIRECTES

42,39900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,54u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

131,94000/R 21,990006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 131,94000 131,94000

COST DIRECTE 131,94000
6,597005,00%DESPESES INDIRECTES

138,53700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,31h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90200/R 19,020000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,90200 1,90200
Materials:

0,800000,800001,000B1Z6211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

m

0,045000,150000,300B1Z6AF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,84500 0,84500

COST DIRECTE 2,74700
0,137355,00%DESPESES INDIRECTES

2,88435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,92u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:

6,050006,050001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

8,820008,820001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 14,87000 14,87000

COST DIRECTE 33,26000
1,663005,00%DESPESES INDIRECTES

34,92300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,52u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:

7,820007,820001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 7,82000 7,82000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 26,21000
1,310505,00%DESPESES INDIRECTES

27,52050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,87u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:

12,9400012,940001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

u

9,500009,500001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

Subtotal... 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 40,83000
2,041505,00%DESPESES INDIRECTES

42,87150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €248,96mes Lloguer de 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

HQU1531A Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

237,10000237,100001,000BQU1531A =xLloguer de 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

mes

Subtotal... 237,10000 237,10000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 237,10000
11,855005,00%DESPESES INDIRECTES

248,95500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,64mes Lloguer de 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

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

165,37000165,370001,000BQU1A50A =xLloguer de 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

mes

Subtotal... 165,37000 165,37000

COST DIRECTE 165,37000
8,268505,00%DESPESES INDIRECTES

173,63850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,56mes Lloguer de 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

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

154,82000154,820001,000BQU1H53A =xLloguer de 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

mes

Subtotal... 154,82000 154,82000

COST DIRECTE 154,82000
7,741005,00%DESPESES INDIRECTES

162,56100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €58,41u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,59750 4,59750
Materials:

51,0300051,030001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 55,62750
2,781385,00%DESPESES INDIRECTES

58,40887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,31u 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

HQU25701 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:

18,4850073,940000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

u

Subtotal... 18,48500 18,48500

COST DIRECTE 21,24350
1,062185,00%DESPESES INDIRECTES

22,30568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,83u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:

11,5000046,000000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,50000 11,50000

COST DIRECTE 17,93650
0,896835,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

18,83333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,69u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:

106,60000106,600001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 106,60000 106,60000

COST DIRECTE 113,03650
5,651835,00%DESPESES INDIRECTES

118,68833COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,20u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95150/R 19,030000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,95150 0,95150
Materials:

84,0000084,000001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 84,95150
4,247585,00%DESPESES INDIRECTES

89,19907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,39u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,83900 1,83900
Materials:

50,9100050,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 50,91000 50,91000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 52,74900
2,637455,00%DESPESES INDIRECTES

55,38645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,60u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

109,14000109,140001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 109,14000 109,14000

COST DIRECTE 109,14000
5,457005,00%DESPESES INDIRECTES

114,59700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,69u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
19,7000019,700001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 19,70000 19,70000

COST DIRECTE 19,70000
0,985005,00%DESPESES INDIRECTES

20,68500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,30u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
32,6700032,670001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 32,67000 32,67000

COST DIRECTE 32,67000
1,633505,00%DESPESES INDIRECTES

34,30350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,25u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

189,76000189,760001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 189,76000 189,76000

COST DIRECTE 189,76000
9,488005,00%DESPESES INDIRECTES

199,24800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,31h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
0,919505,00%DESPESES INDIRECTES

19,30950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. Definició de l’abast 

1.1. Identificació de les obres 

El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'execució de la “Passarel·la per a 

vianants sobre les vies ferrovàries en el terme municipal de Mataró” 

1.2. 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.  

1.3. 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 haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 

Projecte d'Obra, havent 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 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.  
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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. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmenats documents  

Tots els documents que formen part de l'Estudi de Seguretat i Salut han de ser coherents amb 

el contingut del projecte, i a més, recollir les mesures preventives de caracter pal·liatiu per fer 

front als riscos que no s'han pogut eliminar en la fase de disseny. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals,i que per tant, 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.  

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 competències dels agents del fet constructiu 

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. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. 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.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 
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7. 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. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor: 

Als efectes del present Estudi 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 construcció per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

o Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària , 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. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències 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. 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 
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amb titulació acadèmica en Construcció. 

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: 

 Vetllar per a què 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: 

a) 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. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents fases de treball. 

c) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària.  

d) 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): 

a) 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. 

b) 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 dels 

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 
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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: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) 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. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) 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. 

e) 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. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) 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. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

j) 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 haguessin 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. 
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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 de l’obra, 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. 

2.3. 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. 

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. 

2.4. 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 llicència 

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 

més a més 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. 
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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. 

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. 
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2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 

subcontratistes 

Definició de Contractista: 

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 matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’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 

corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
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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: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 

que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 

als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
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14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. 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. 

17. El Contractista principal 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 bé, 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 
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21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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.  

 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 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. 

25. 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.  

26. 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. 



 Passarel·la per a vianantes sobre les vies ferroviàries al terme municipal de Mataró 

 

15 

 

27. 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. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 

grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, 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. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 

l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 

expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 

operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 

garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 

el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 

l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-

AEM-4". 

2.6. 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. 
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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. 

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): 

a) 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. 

b) 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. 

2.7. 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. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
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2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. 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). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. 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. 

8. 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 carácter contractual 

3.1. Interpretació dels documnts vinculats en materia de 

Seguretat i Salut  

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: 

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. 
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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 qui 

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, això, no tan sols no l’eximeix 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, si no que hauran de ser materialitzats 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 complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol 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 en l’Acta d’Aprovació 

del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
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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. 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 o docuent del “conveni de 

Prvenció i Coordinació” i documentació contractual annexa en 

materia de Seguretat 

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. 
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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 que 

tingues a be designar a l’efecte,  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 si 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 de cap manera 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, llevat que tal renúncia 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, és 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 contenciós-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.  
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4.1.  Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 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. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 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, i les modificacions O.22 de març 

de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 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 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de 

setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 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. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 

1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 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 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. 

Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els 

Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny 

de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 

24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de 

2000. 

 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 
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 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 

de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de 

treballs temporals en alçada. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 

vibracions mecàniques. 

4.2.  Condicions amvientals 

 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. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

4.3. Incendis  

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre 

MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel 

Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

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 Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 
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4.5. Equips  maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

 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. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

 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. 23 de setembre de 1987. BOE 6 

d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 

setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 

d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 

1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 

de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

 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. 
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de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 

complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 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), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 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). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

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. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 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 sector de la construcció, 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 per a 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 
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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 més 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 costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries 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). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut  

Si bé 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 pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.  

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 / 2002, 

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 materia 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 
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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.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- 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 

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. 
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- 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 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 
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- 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: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3.  Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa 

Contractista competentsen 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. 



 Passarel·la per a vianantes sobre les vies ferroviàries al terme municipal de Mataró 

 

30 

 

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 /1997 ‘‘Reglamento 

de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 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 reposició i manteniment de les 

proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 

aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l’Empresa Contractista competent en 

materia 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'urgència, 

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 
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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. 

- 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·lavoradors 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 més 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 més a més 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. Compretències de Formació en Seguretat a l’Obra  

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi 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.  
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7. Plec de Condicions Tècniques especifiques de Seguretat dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferraments 

7.1. Definció I característiques dels Equips, Màquiness i/o 

Màquines-Ferraments 

 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. 

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. 
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 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 

Els 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 

 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’usuari. 

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, 
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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. ISP 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); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

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 28/3/95. 

 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. 
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 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 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 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 a la 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 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 

2/12/2000), 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) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
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 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 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 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 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 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 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). Anul·lada 

parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

Juny 2014 

L’ Autora de l’Estudi 

 

Jessica Serrano Martín 
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Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397
i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport
de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al
crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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 3,000

16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades
amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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 3,000

21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

24 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Recanvi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Capítol 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell,
de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passarel.la 45,500 2,400 109,200 C#*D#*E#*F#

2 Rampes 13,000 2,400 31,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,400

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passarel.la 45,500 45,500 C#*D#*E#*F#

2 Rampes 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat nord 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

2 Pila central 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 Costat sud 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Capítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de 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 3,000

2 HQU1A50A mes Lloguer de 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 3,000

3 HQU1H53A mes Lloguer de 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 3,000

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

EUR



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 4,000 3,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 4,000 4,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Capítol 05  DESPESES FORMACIÓ I REUNIONS SEGURETAT

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

Capítol 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1411115P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12,27 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H1421110P-3 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

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H142BA00P-5 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,33 €

(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H1433115P-7 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,65 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1445003P-8 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1447005P-9 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H144D205P-10 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1455710P-11 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388
i UNE-EN 420

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

H1459630P-12 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H145C002P-13 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

H1461110P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró
Estudi de Seguretat i Salut.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1463253P-15 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

62,27 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H1465277P-16 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

25,87 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H1465376P-17 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, 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

26,52 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H146J364P-18 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1474600P-19 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H147D102P-20 u Sistema anticaiguda compost 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

57,73 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

H147N000P-21 u Faixa de protecció dorslumbar 23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1481343P-22 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

66,59 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H1484110P-23 u Samarreta de treball, de cotó 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1487460P-24 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H1488580P-25 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H1511017P-26 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

15,52 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H152J105P-27 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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H153A9F1P-28 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,17 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H15Z1001P-29 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H16F1003P-30 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,54 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H16F1004P-31 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H6AA2111P-32 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

HBBAA005P-33 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

34,92 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAC005P-34 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,52 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAF004P-35 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,87 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

HQU1531AP-36 mes Lloguer de 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

248,96 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU1A50AP-37 mes Lloguer de 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

173,64 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1H53AP-38 mes Lloguer de 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

162,56 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU22301P-39 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,41 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HQU25701P-40 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

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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HQU27502P-41 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU2AF02P-42 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU2E001P-43 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HQU2GF01P-44 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

55,39 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQUA2100P-45 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

114,60 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-46 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAM000P-47 u Reconeixement mèdic 34,30 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

HQUAP000P-48 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQUZM000P-49 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

                                                         Barcelona, juny de 2014
                                                            L´Autora de l´Estudi

                                                          Jessica Serrano Martín
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,39

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €6,09000

Altres conceptes 0,30 €

uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 2  €12,27

B1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

 €11,69000

Altres conceptes 0,58 €

uH1421110 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- 3  €6,03

B1421110 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

 €5,74000

Altres conceptes 0,29 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 4  €5,23

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €4,98000

Altres conceptes 0,25 €

uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric

P- 5  €7,33

B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

 €6,98000

Altres conceptes 0,35 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 6  €0,27

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,26000

Altres conceptes 0,01 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7  €15,65

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,90000

Altres conceptes 0,75 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 8  €1,74
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,66000

Altres conceptes 0,08 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9  €13,09
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €12,47000

Altres conceptes 0,62 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 10  €1,10

B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 €1,05000
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Altres conceptes 0,05 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11  €2,46

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,34000

Altres conceptes 0,12 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 12  €6,79

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €6,47000

Altres conceptes 0,32 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13  €6,08

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,79000

Altres conceptes 0,29 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14  €5,51

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,25000

Altres conceptes 0,26 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 15  €62,27

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

 €59,30000

Altres conceptes 2,97 €

uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 16  €25,87

B1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €24,64000

Altres conceptes 1,23 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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- 17  €26,52
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B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la

humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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

 €25,26000

Altres conceptes 1,26 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 18  €2,48

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,36000

Altres conceptes 0,12 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19  €14,25
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €13,57000

Altres conceptes 0,68 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost 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- 20  €57,73

B147D102 Sistema anticaiguda compost 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

 €54,98000

Altres conceptes 2,75 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 21  €23,23
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,12000

Altres conceptes 1,11 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 22  €66,59

B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €63,42000

Altres conceptes 3,17 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 23  €2,67
B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,54000

Altres conceptes 0,13 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 24  €6,76

B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340

 €6,44000

Altres conceptes 0,32 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 25  €14,70

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €14,00000
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Altres conceptes 0,70 €

m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €15,52

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €2,59200
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,22400

B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos

 €1,86800

Altres conceptes 10,84 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 27  €5,60

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €1,29600
Altres conceptes 4,30 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €25,17

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,16000
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €12,75000

Altres conceptes 7,26 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 29  €42,40
Altres conceptes 42,40 €

uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30  €138,54
Altres conceptes 138,54 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 31  €19,31
Altres conceptes 19,31 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 32  €2,88

B1Z6211A Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut

 €0,80000

B1Z6AF0A Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

 €0,04500

Altres conceptes 2,04 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €34,92

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €6,05000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,82000

Altres conceptes 20,05 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34  €27,52
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BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada

amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,82000

Altres conceptes 19,70 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 35  €42,87

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,94000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,50000

Altres conceptes 20,43 €

mesHQU1531A Lloguer de 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- 36  €248,96

BQU1531A Lloguer de 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

 €237,10000

Altres conceptes 11,86 €

mesHQU1A50A Lloguer de 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- 37  €173,64

BQU1A50A Lloguer de 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

 €165,37000

Altres conceptes 8,27 €

mesHQU1H53A Lloguer de 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- 38  €162,56

BQU1H53A Lloguer de 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

 €154,82000

Altres conceptes 7,74 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €58,41

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €51,03000

Altres conceptes 7,38 €
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uHQU25701 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- 40  €22,31

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

 €18,48500

Altres conceptes 3,83 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41  €18,83

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €11,50000
Altres conceptes 7,33 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 42  €118,69

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €106,60000
Altres conceptes 12,09 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43  €89,20
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €84,00000

Altres conceptes 5,20 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 44  €55,39

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €50,91000
Altres conceptes 4,48 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 45  €114,60

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

 €109,14000

Altres conceptes 5,46 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 46  €20,69
BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm  €19,70000

Altres conceptes 0,99 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47  €34,30
BQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67000

Altres conceptes 1,63 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48  €199,25
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76000

Altres conceptes 9,49 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 49  €19,31
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Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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 - 1)

6,39 7,000 44,73

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

12,27 3,000 36,81

3 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 - 3)

6,03 7,000 42,21

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
(P - 4)

5,23 3,000 15,69

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,27 70,000 18,90

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

15,65 3,000 46,95

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 (P
- 8)

1,74 7,000 12,18

8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 (P -
9)

13,09 3,000 39,27

9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

1,10 3,000 3,30

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 11)

2,46 3,000 7,38

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

6,79 3,000 20,37

12 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 -
13)

6,08 7,000 42,56

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

5,51 7,000 38,57

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843 (P - 15)

62,27 3,000 186,81

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents
a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera
encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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 - 17)

26,52 3,000 79,56

16 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)

25,87 3,000 77,61

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 (P - 18)

2,48 7,000 17,36

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 14,25 3,000 42,75

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 21) 23,23 7,000 162,61

EUR
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20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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 - 20)

57,73 3,000 173,19

21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster
i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

66,59 7,000 466,13

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 25)

14,70 3,000 44,10

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340 (P - 24)

6,76 7,000 47,32

24 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric (P - 5)

7,33 3,000 21,99

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 23) 2,67 7,000 18,69

TOTAL Capítol 01.01 1.707,04

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

25,17 2,000 50,34

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

34,92 2,000 69,84

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

27,52 2,000 55,04

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

42,87 2,000 85,74

5 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

15,52 140,400 2.179,01

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

5,60 58,500 327,60

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m
de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

2,88 345,000 993,60

TOTAL Capítol 01.03 3.761,17

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de 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,

248,96 3,000 746,88

EUR
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1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)

2 HQU1A50A mes Lloguer de 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 - 37)

173,64 3,000 520,92

3 HQU1H53A mes Lloguer de 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 - 38)

162,56 3,000 487,68

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

58,41 5,000 292,05

5 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 - 40)

22,31 1,000 22,31

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

18,83 1,000 18,83

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

118,69 1,000 118,69

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)

89,20 1,000 89,20

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

55,39 3,000 166,17

10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 45)

114,60 1,000 114,60

11 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 46) 20,69 1,000 20,69

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 49) 19,31 36,000 695,16

13 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions (P -
29)

42,40 48,000 2.035,20

TOTAL Capítol 01.04 5.328,38

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 05 DESPESES FORMACIÓ I REUNIONS SEGURETAT

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 199,25 1,000 199,25

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 31) 19,31 10,000 193,10

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 30)

138,54 3,000 415,62

TOTAL Capítol 01.05 807,97

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut

Capítol 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 34,30 5,000 171,50

TOTAL Capítol 01.06 171,50

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.707,04
Capítol 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.761,17
Capítol 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.328,38
Capítol 01.05 DESPESES FORMACIÓ I REUNIONS SEGURETAT 807,97
Capítol 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 171,50

01 Pressupost  Seguretat i SalutObra 11.776,06

11.776,06

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 11.776,06

11.776,06

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €132,56h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €36,34h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

C131U013

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €47,35h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €29,55h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €104,20h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €120,00h Equip per a la col·locació de perns en estructura metàl.licaC181U007

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €2,34h Màquina taladradoraC200U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,83kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €24,83m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U450

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2

B071U005

 €86,99m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

B071U007

 €1,65dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

B071U102

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2U002

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €3,58m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsB0D2U002

 €203,19m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €20,64cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €5,48t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

B2RAU100

 €25,62t Deposició controlada a planta de compostatge de residus
vegetals bruts procedents de poda o sega

B2RAU250

 €54,90t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de metalls barrejats no especials, procedents de
construcció o demolició

B2RAU320
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,15t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de plàstic no especials, procedents de
construcció o demolició

B2RAU330

 €20,13t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de fusta no especials, procedents de construcció
o demolició

B2RAU340

 €20,96t Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de paper i cartró no especials, procedents de
construcció o demolició

B2RAU350

 €108,10t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
especials, procedents de construcció o demolició (terra
contaminada, fibrociment)

B2RAU700

 €2,75t Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció o demolició

B2RAUC00

 €0,31u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,32kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

B44ZU031

 €20,98dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsB4PZU020

 €46,89m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi

B7J1U202

 €9,71kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €5,96m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmB9E1U002

 €40,44m2 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de
longitud, 0.20 m d'amplada  i 10 cm de gruix

B9FFUC10

 €66,50m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 125 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 80x40 mm i brèndoles cada 20 cm de 50x20 mm,
passamà superior de 80x60 mm i travesser inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

BB12UC02

 €172,63u Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN
124, de dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó model A1,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica.

BDKZE210

 €2,11m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

BG21U112

 €28,31m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,93l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €77,12u Subministrament d'arbre similar als existentsBR451006

 €4,02u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

BR822001
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,27u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR63001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

1,84716/R 21,990000,084A012P000 =xOficial 1a jardinerh

12,23950/R 18,830000,650A0160000 =xPeóh

Subtotal... 14,10995 14,10995
Maquinària:

2,90720/R 36,340000,080C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

h

1,96200/R 39,240000,050C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,13910/R 45,990000,090C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 9,00830 9,00830
Materials:

0,151501,010000,150B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,15150 0,15150

COST DIRECTE 23,26975

23,26975COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,98m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport i deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència a una distància entre 25 i 60 km,
de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3). Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

F2RAU101 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

12,41100/R 29,550000,420C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 12,41100 12,41100
Materials:

6,028005,480001,100B2RAU100 =xDeposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa neta de pes específic superior a 1.100 kg/m3)

t

Subtotal... 6,02800 6,02800

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,98063
0,999035,00%DESPESES INDIRECTES

20,97967COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,17m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a planta de
compostatge de residus vegetals bruts procedents de poda
o sega a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

F2RAU251 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

7,97850/R 29,550000,270C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,97850 7,97850
Materials:

19,2150025,620000,750B2RAU250 =xDeposició controlada a planta de compostatge de residus
vegetals bruts procedents de poda o sega

t

Subtotal... 19,21500 19,21500

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,73513
1,436765,00%DESPESES INDIRECTES

30,17189COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,59m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de de metalls barrejats no
especials a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

F2RAU321 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

2,06850/R 29,550000,070C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,06850 2,06850
Materials:

9,3330054,900000,170B2RAU320 =xDeposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de metalls barrejats no especials, procedents de
construcció o demolició

t

Subtotal... 9,33300 9,33300

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,94313
0,647165,00%DESPESES INDIRECTES

13,59029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,77m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials,
a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

F2RAU331 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

0,88650/R 29,550000,030C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 0,88650 0,88650
Materials:

2,1105030,150000,070B2RAU330 =xDeposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de plàstic no especials, procedents de
construcció o demolició

t

Subtotal... 2,11050 2,11050

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,53863
0,226935,00%DESPESES INDIRECTES

4,76557COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,81m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a
una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

F2RAU341 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

2,06850/R 29,550000,070C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,06850 2,06850
Materials:

3,8247020,130000,190B2RAU340 =xDeposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de fusta no especials, procedents de construcció
o demolició

t

Subtotal... 3,82470 3,82470

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,43483
0,371745,00%DESPESES INDIRECTES

7,80658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,09m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no
especials, a una distància de 25 a 60 km. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

F2RAU351 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

0,88650/R 29,550000,030C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 0,88650 0,88650
Materials:

1,4672020,960000,070B2RAU350 =xDeposició controlada a centre de reciclatge o transferència
de residus de paper i cartró no especials, procedents de
construcció o demolició

t

Subtotal... 1,46720 1,46720

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89533
0,194775,00%DESPESES INDIRECTES

4,09010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €154,32m3 Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada dipòsit autoritzat
de residus a una distància de 25 a 60 km, de residus
especials (terra contaminada, fibrociment i qualsevol altre
residu especial), canons i despeses per a la deposició
controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

F2RAU701 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52637/R 18,390000,083A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52637 1,52637
Maquinària:

12,41100/R 29,550000,420C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 12,41100 12,41100
Materials:

129,72000108,100001,200B2RAU700 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
especials, procedents de construcció o demolició (terra
contaminada, fibrociment)

t

3,300002,750001,200B2RAUC00 =xCànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció o demolició

t

Subtotal... 133,02000 133,02000

0,015261,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,97263
7,348635,00%DESPESES INDIRECTES

154,32127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,13u Tala o trasplantament d'arbre de qualsevol tipus, inclòs
extracció de soca i arrels, rebliment i compactació de la
cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-u artificial, poda,
trossejat, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'aplec dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plec de condicions

G21R0002 Rend.: 2,500P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86320/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

14,71200/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,37120 25,37120
Maquinària:

18,82000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

18,94000/R 47,350001,000C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

20,54800/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

19,37600/R 48,440001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

1,02000/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 78,70400 78,70400
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,227251,010000,225B0111000 =xAiguam3

70,1100015,580004,500B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 70,33725 70,33725

COST DIRECTE 174,41245
8,720625,00%DESPESES INDIRECTES

183,13307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U002 Rend.: 95,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07355/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,900A0121000 =xOficial 1ah

0,22035/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73370 0,73370
Maquinària:

0,15299/R 72,670000,200C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,25583/R 132,560000,900C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

1,24484/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

1,62221/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,27587 4,27587
Materials:

0,966004,830000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,96600 0,96600

COST DIRECTE 5,97557
0,298785,00%DESPESES INDIRECTES

6,27435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,99m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

G228U015 Rend.: 21,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:

1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 7,60790
0,380405,00%DESPESES INDIRECTES

7,98829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,10m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 56,066P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10385/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,39222/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,34834/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

0,65601/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,50042 1,50042
Materials:

7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 8,66667
0,433335,00%DESPESES INDIRECTES

9,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,39kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats
o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat
amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

G440U030 Rend.: 109,590P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10626/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
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0,40131/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35642/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,17365/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,03764 1,03764
Maquinària:

0,07471/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,38033/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,02911/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,04909/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,53324 0,53324
Materials:

0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu

1,386001,320001,050B44ZU031 =xAcer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

kg

0,194209,710000,020B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

Subtotal... 1,65770 1,65770

COST DIRECTE 3,22858
0,161435,00%DESPESES INDIRECTES

3,39001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,64m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450U070 Rend.: 42,782P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54439/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,05600/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

0,91300/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

2,57912/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,09251 6,09251
Maquinària:

0,36464/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,66986/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,19214/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,96938/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,19602 7,19602
Materials:

88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 88,27350 88,27350

COST DIRECTE 101,56203
5,078105,00%DESPESES INDIRECTES



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

106,64013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 412,894P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01371/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah

0,14236/R 21,990002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,12643/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,28250 0,28250
Maquinària:

0,01909/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00363/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00391/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,02663 0,02663
Materials:

0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,97143
0,048575,00%DESPESES INDIRECTES

1,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,77m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,211P- 15
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,52850/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

9,54945/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,36087/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

5,98958/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,42840 24,42840
Maquinària:

1,18510/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,74368/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,92878 1,92878
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
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0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,89945 3,89945

COST DIRECTE 30,25663
1,512835,00%DESPESES INDIRECTES

31,76946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,33m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vistG4D0U025 Rend.: 6,169P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77533/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

14,25839/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

9,49749/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

8,94310/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,47431 36,47431
Maquinària:

2,65424/R 54,580000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

1,11039/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 3,76463 3,76463
Materials:

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

7,160003,580002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm

6,09570203,190000,030B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,840001,400000,600B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 15,31515 15,31515

COST DIRECTE 55,55409
2,777705,00%DESPESES INDIRECTES

58,33179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,87m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

G4Z7U002 Rend.: 2,500P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31600/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,72400 25,72400
Maquinària:
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5,02918/R 18,850000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg

a 30 kg
h

2,23243/R 16,760000,333C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 7,26161 7,26161
Materials:

46,8900046,890001,000B7J1U202 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi

m

Subtotal... 46,89000 46,89000

COST DIRECTE 79,87561
3,993785,00%DESPESES INDIRECTES

83,86939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,65dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns
soldats, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat

G4ZBU026 Rend.: 7,674P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75873/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

2,86552/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,39640/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,02065 6,02065
Materials:

1,237501,650000,750B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

dm3

20,9800020,980001,000B4PZU020 =xNeoprè armat per a recolzaments amb perns soldatsdm3

Subtotal... 22,21750 22,21750

COST DIRECTE 28,23815
1,411915,00%DESPESES INDIRECTES

29,65006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,02m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 38,683P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60207/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,27387/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,85242/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,72836 5,72836
Maquinària:
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0,26691/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,33199/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05041/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,17708/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,82639 0,82639
Materials:

2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,75000 7,75000

COST DIRECTE 14,30475
0,715245,00%DESPESES INDIRECTES

15,01999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,72m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 23,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,59696/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,43392 10,43392
Maquinària:

0,89783/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,27957/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90674/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,08414 2,08414
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,5398084,660000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2

m3

6,258005,960001,050B9E1U002 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cmm2

Subtotal... 15,78392 15,78392



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 28,30198
1,415105,00%DESPESES INDIRECTES

29,71708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,15m2 Paviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de
longitud, 0.20 m d'amplada i 10 cm de gruix, inclou
subministrament, col·locació en estructura metàl.lica,
ancoratge. Tot inclòs completament acabat.

G9FFU010 Rend.: 10,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,87300/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,99800 23,99800
Maquinària:

1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

24,00000/R 120,000002,000C181U007 =xEquip per a la col·locació de perns en estructura metàl.licah

3,46600/R 17,330002,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

0,46800/R 2,340002,000C200U010 =xMàquina taladradorah

Subtotal... 29,18530 29,18530
Materials:

41,2488040,440001,020B9FFUC10 =xPaviment de fusta tractada amb autoclau, de 1.40 m de
longitud, 0.20 m d'amplada  i 10 cm de gruix

m2

Subtotal... 41,24880 41,24880

COST DIRECTE 94,43210
4,721615,00%DESPESES INDIRECTES

99,15371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,15m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 125 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 80x40 mm i
brèndoles cada 20 cm de 50x20 mm, passamà superior de
80x60 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

GB12U020 Rend.: 3,500P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65429/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

12,56571/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

10,87429/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,09429 30,09429
Maquinària:

5,95857/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
Terme municipal: Mataró.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,91143/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,95714/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 8,82714 8,82714
Materials:

0,4349586,990000,005B071U007 =xMorter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

m3

66,5000066,500001,000BB12UC02 =xBarana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en
estructures de 125 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 80x40 mm i brèndoles cada 20 cm de 50x20 mm,
passamà superior de 80x60 mm i travesser inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

m

Subtotal... 66,93495 66,93495

COST DIRECTE 105,85638
5,292825,00%DESPESES INDIRECTES

111,14920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,44m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG3U004 Rend.: 18,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,22167/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,06500/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,67484 4,67484
Maquinària:

1,14722/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

1,00667/R 9,060002,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,71347/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,86736 2,86736
Materials:

3,1037524,830000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

2,152202,110001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

m

Subtotal... 5,25595 5,25595

COST DIRECTE 12,79815
0,639915,00%DESPESES INDIRECTES

13,43806COST EXECUCIÓ MATERIAL



Passarel.la per a vianants sobre les vies ferroviàries.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,34u Subministrament i plantació d'arbre similar a existents, en
clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

GR61U106 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,2264828,310000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,277206,930000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,172000,860000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

77,1200077,120001,000BR451006 =xSubministrament d'arbre similar als existentsu

4,020004,020001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra

u

23,2697523,269751,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 105,08543 105,08543

COST DIRECTE 105,08543
5,254275,00%DESPESES INDIRECTES

110,33970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 25

 €3.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la connexió i
posta a terra de l'estructura metàl·lica

PPA10001 Rend.: 1,000P- 26

 €1.500,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrregaPPAU0115 Rend.: 1,000P- 27

 €2,85m Desmuntatge d'un circuit de cable convencional sobre
suports fins a secció de 150mm2 Al o Cu, inclòs
desconnexió de puntes del cable, identificació, transport a
magatzem o a abocador. 

SE12S010 Rend.: 1,000P- 28
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,31u Desmuntatge conversió aerosubterrània de línia baixa tensió
en pal de fusta, formigó o façana, inclòs transport a
l'abocador.

SE12S100 Rend.: 1,000P- 29

 €355,34u Desmuntatge de pal de formigó fins 0.40m de fondària.
Inclou el tall per la base, retirada dels ferratges i aïllament,
demolició de la sabata fins a una profunditat de 40cm i replè
de l'excavació, transport a nou emplaçament o abocador
autoritzat. 

SE15S010 Rend.: 1,000P- 30

 €0,44m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta
de plàstic de senyalització de presència de conductors
elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

SE21S020 Rend.: 1,000P- 31

 €497,40u Pericó prefabricat de formigó o polipropilé reforçat model A1
per a canalitzacions elèctriques subterrànies BT i MT,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica,
dimensions interiors 0,905 x 0,815 m, 1m de profunditat,
dimensions boca 0,625 x 0,535 m, inclou subministrament i
col·locació.

SE23S110 Rend.: 1,000P- 32

 €215,51u Marc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN
124, de dimensions 0,720 x 0,620 m i pas lliure de 0,675 x
0,580 m per a pericó model A1, segons norma de la
companyia de distribució elèctrica., inclou subministrament i
col·locació, completament acabat.

SE23S210 Rend.: 2,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,33250 26,33250
Maquinària:

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,17100 4,17100
Materials:

2,1165084,660000,025B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2

m3

172,63000172,630001,000BDKZE210 =xMarc i tapa de foneria, de resistència B-125 segons UNE-EN
124, de dimensions 0,72 x 0,62 m per a pericó model A1,
segons norma de la companyia de distribució elèctrica.

u

Subtotal... 174,74650 174,74650

COST DIRECTE 205,25000
10,262505,00%DESPESES INDIRECTES

215,51250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.075,15u Pal de formigó 11/630. Inclòs subministrament, transport, tub
pvc pg-13, excavació en terra, formigonat, armat i hissat.

SE32S120 Rend.: 1,000P- 34

 €14,66m Conductor trenat RZ 3x150/80 alm 0.6/1 kV, sobre suports,
inclòs subministrament, estesa, connexionat i tensat i grapat.
Amb els accessoris corresponents.

SEA2S050 Rend.: 1,000P- 35

 €76,25u Subministrament i muntatge d'empalmament termoretràctil,
per a circuit RZ 3x150/80mm2 0,6/1 kV col.locats en suports
o grapat a paret. 

SEA4S070 Rend.: 1,000P- 36

 €295,32u Conversió aèria/subterrània de línia de baixa tensió, en
suport o façana, inclòs el subministrament de tub de
protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i
empalmament de conductors fins a secció RZ 3x150/80mm2
0,6/1kV amb RV 3x1x240+1x150mm2 0,6/1kV, muntada.

SEA6S010 Rend.: 1,000P- 37
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1. Introducció 

La classificació del contractista segons l’article 54.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic  

es realitza obligatòriament com a únic medi per acreditar la solvència de las empreses 

licitadores, en contractes d’obres de pressupost superior a 350.000, per realitzar la prèvia 

classificació dels contractistes. Aquesta classificació es determina amb grups, que s’indiquen 

amb majúscules, subgrups, amb números, i finalment categories, indicades amb minúscules. 

Grup: En funció de l’objecte del contracte o  tipus d’obra. 

Subgrup: El número de subgrups exigibles segons arts. 36.2 i 46 del Reglament de contractes 

en  Obres: màxim 4, sempre i quan signifiquin més del 20% de l’obra excepte casos 

excepcionals.  

Categoria: Es determina en funció del termini execució: 

- Durada igual o inferior a un any: Valor íntegre del contracte. 

- Durada superior a l’any: anualitat mitja=(preu total/núm. Mesos)·12 

2. Classificació: 

Segons els articles de la Sección 1 (Clasificación de empreses contratistas de obres), del 

Reglamento General de Contratación del Estado, es defineixen 11 grups diferents amb els 

seus subgrups pertinents i també les categories que es defineixen amb funció de l’import anual 

executat pel contractista. 

- Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
- Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
- Grupo C) Edificaciones 
- Grupo D) Ferrocarriles 
- Grupo E) Hidráulicas 
- Grupo F) Marítimas 
- Grupo G) Viales y pistas 
- Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
- Grupo I) Instalaciones eléctricas 
- Grupo J) Instalaciones mecánicas 
- Grupo K) Especiales 

 
Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras. 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se 
ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes: 

- De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
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- De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros. 

- De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros. 

- De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros. 

- De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 

- De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Segons aquests articles, i en el nostre cas, agafaríem: 

- Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures 
- Subgrup 4: Metàl·lics 

- Categoria: e 
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1. Introducció 

El present annex pretén analitzar i definir els serveis que es poden veure afectats per les obres 

relacionades amb la “passarel·la per a vianants sobre les vies ferroviàries de Mataró”  tant a la 

fase de construcció com en la fase d’execució i explicar les actuacions que es portaran a 

termes per donar una solució a l’afectació dels serveis. 

2. Serveis afectats 

Els possibles serveis afectats són: 

- Rodalies RENFE 

- Línia de baixa tensió FECSA ENDESA 

- Gas Natural Distribución  

- ONO 

3. Afectació i actuacions 

- Rodalies RENFE: 

Pel que fa al servei de trens de la línia R1 de RENFE, aquesta només es veurà afectada en el 

moment de la col·locació de les bigues. Per tant, es preveu que la col·locació de bigues es faci 

en horari nocturn quan no hi hagi servei de trens. 

 

- Línia de baixa tensió FECSA ENDESA: 

La línia de baixa tensió de FECSA ENDESA sí que es veurà afectada segons els plànols obtinguts 

per ACEFAT.  

L’actuació prevista serà desviar el servei de la següent manera: 

Abans de col·locar l’estructura metàl·lica de les rampes sobre els neoprens de les piles 

d’aquestes es realitzarà el desviament del servei de FECSA ENDESA, aquest desviament 

consisteix en desmuntar el pal de formigó del servei de baixa tensió del costat sud de la 

passarel·la (costat platja) i es col·locarà un nou pal a una distancia de 9m a la dreta d’aquest i 

es procedirà a fer la canalització del servei des de l’actual pal de formigó fins al nou pal. A 

l’altre banda de la passarel·la al costat de l’Avinguda del Maresme (costat nord) també hi 

col·locarem un pal de formigó i finalment, recolzarem sobre aquests el servei elèctric aeri. 

D’aquesta manera quedarà desviat el servei. 

Aquesta actuació suposarà un import de 10.000,00€ al pressupost del projecte. 
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                            Costat nord                                                                 Costat sud 

                                    

A continuació, s’adjunta una imatge on es veu el desviament previst: 

 

 

- Gas Natural Distribución : 

En relació amb aquest servei cal dir que aquest no es veurà afectat segons els plànols 

obtinguts per ACEFAT. 

- ONO 

Respecte els serveis d’ONO, aquests tampoc es veuran afectats segons els plànols obtinguts 

per ACEFAT. 

 

Aquests serveis es veuen reflectits al document de plànols corresponent titulat SERVEIS 

AFECTATS.  
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