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1. CONTEXTUALITZACIÓ DE L’OBRA 
 

El projecte de la nova passarel·la s’ubica al terme municipal de Sant Just Desvern, dins la comarca 

del Baix Llobregat, a la província de Barcelona. Es troba situat a la falda de la Serra de Collserola, 

al seu sector occidental, a la qual desguassen alguns torrents. 

El municipi es comunica amb les poblacions properes de Sant Feliu de Llobregat i Esplugues de 

Llobregat mitjançant la carretera nacional N-340, la que ens porta directament a la ciutat de 

Barcelona. 

 

 

   Figura 1: Mapa general de Catalunya 
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Figura 2: Municipi de Sant Just Desvern 

 

 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objectiu d’aquest projecte és la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes que 

passi per dins de la Casa Cultural Can Ginestar de Sant Just Desvern.  

En el desenvolupament del projecte exposaré diverses solucions alternatives per a la construcció 

de la passarel·la utilitzant un anàlisi multicriteri, on hi hauran criteris molt diversos. Ho podem 

veure en l’Annex 4 Estudi d’alternatives. 

Aquest projecte es realitza per evitar possibles accidents mortals de trànsit en aquest tram de 

carrer, ja que aquest no presenta voreres per a vianants i les persones han d’anar per la calçada. 

Això comporta un risc elevat de la mortalitat i s’ha creat com a punt negre del poble. 

Representa tots els elements per poder solucionar el punt negre de la població. 
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3. ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
 

La passarel·la projectada es realitza dins dels jardins de la finca de Can Ginestar, actualment 

propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

3.1 Ressenya històrica 
Aquesta finca agrícola i el seu mas estan documentats des de principis del S.XV. Les fotografies 

d’abans de la reforma modernista (1904-1913) mostren una finca agrícola i no sembla que hi 

hagi cap mena de jardí, s’aprecien els diferents bancals de cultiu d’horta i de garrofers. El jardí 

fou creat a partir de 1904, directament sota la influència d’un estil modernista. 

Can Ginestar resta a la família Modolell fins el 1978, que va ser adquirida per l’Ajuntament. Els 

jardins són des de llavors jardins municipals. 

El 1989 es realitza un projecta sobre el jardí. L’objectiu de l’actuació fou l’adequació del jardí de 

Can Ginestar netejant-lo i organitzant-lo. 

Cal mencionar que el 2003 s’inaugurà la biblioteca de Can Ginestar, situada darrera de la casa, 

ela façana posterior.  

La darrera actuació sobre el jardí ha estat realitzada l’any 2007 pel propi ajuntament en relació 

a les obres de restauració de la casa. Ha estat una intervenció centrada en el camí d’accés i en 

els parterres més immediats al mateix. 

 

 

3.2 Recull fotogràfic 
 

 

Figura 3: 1898, Casc antic i Can Ginestar 
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Figura 4, 1913. A la dreta de la fotografia es pot apreciar el carreró on es connectarà la 

passarel·la del projecte 

 

Figura 5, 1989. Esquema del Jardí de Can Ginestar 
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4. CONDICIONANTS GENERALS  
 

4.1 Marc geogràfic 
El projecte es desenvolupa al poble de Sant Just Desvern, a les proximitats de la ciutat de 

Barcelona. La passarel·la peatonal està situada dins del jardins de la casa cultural de Can 

Ginestar, a l’altura del carrer Bonavista. 

La zona adjacent a la nova passarel·la està delimitada al Sud per l’Església i l’Ajuntament i al 

Nord per la biblioteca Joan Margarit de Sant Just. 

4.2 Urbanisme 
La zona de nova ordenació està qualificada com a zona d’espai verd i zona lliure amb notació 

6.a, per tant, parcs i jardins urbans de caràcter local. 

4.3 Topografia 
Donat 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 disposem, 

i que es mostren als plànols corresponents i a l’Annex 3. Topografia, han estat cedides per 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

4.4 Geologia i geotècnia 
Per realitzar la caracterització geològica i geotècnica del terreny sobre el que es treballa s’han 

utilitzat les dades d’un estudi geotècnic existent a la zona i que s’han facilitat a l’autor d’aquest 

projecte per l’Ajuntament de Sant Just Desvern, acceptant un contracte d’ús acadèmic de la 

informació. 

Les dades pertanyen a un estudi geotècnic dut a terme per l’empresa GEOPLANNIG SL per el 

projecte d’execució d’una zona d’aparcament d’ús municipal en c/Can Pedroseta, just a uns 25 

metres d’on es durà a terme la passarel·la. Assumeixo que potser hi hagi una petita variació en 

la morfologia del terreny, però això no comportarà grans canvis en els càlculs de fonaments. 

L’estudi geològic i geotècnic del present projecte es descriuen en l’Annex 2. Geologia i geotècnia. 

 

5.  ANÀLISI D’ALTERNATIVES  
 

La ubicació de l’estructura es produeix dintre dels jardins de la casa cultural Can Ginestar amb 

un entorn natural, fet que comporta que l’impacte visual sigui força destacable. Per això, 

l’estètica del projecte juga un paper important juntament amb la seguretat estructural i 

l’economia. 

A nivell d’emplaçament, l’estructura més idònia és la creació d’una passarel·la per evitar riscos 

mortals del vianants en el carrer Bonavista, degut a la poca amplada del carrer i a la falta de 

voreres en el mateix. S’ha contemplat l’opció de pintar de color vermell amb contorn blanc 

reflectant i limitant-la amb xinxetes de cautxú amb catadiòptrics, però crec que igualment estem 

posant en perill la vida de les persones. Aquesta passarel·la unirà el centre de Sant Just Desvern, 

on estan concentrats tots el comerços locals, amb el barri nord del poble. 
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Degut a que l’emplaçament de l’estructura es troba limitat, l’estudi d’alternatives es centra en 

l’anàlisi de les diferents tipologies i materials possibles per a la construcció de la nova passarel·la 

per a vianants, on podrem visualitzar les característiques, avantatges i desavantatges de 

cadascuna d’elles, i així determinar quina és la més adequada.  

 

5.1.  Materials utilitzats 
 

Els materials plantejats com a possibles solucions dels elements resistents de la passarel·la han 

estat: 

 Estructura mixta, acer laminat i formigó armat 

 Formigó pretensat 

 Fusta laminada 

 Formigó armat, només per fonamentació o piles 

 Acer en perfils laminats 

S’ha descartat el formigó armat ja que no s’utilitzarà cap element amb esforços flectors 

predominants i perquè degut a la seva secció el seu pes és massa elevat i té un gran impacte 

visual.  

Una bona alternativa també contemplada seria fer una passarel·la de materials de plàstics i 

perfils de fibra de vidre, però degut a l’elevat cost del material i a la necessitat d’equips amb 

gran experiència s’ha descartat com alternativa. 

 

5.2. Tipologies 
 

Les tipologies utilitzades per a passarel·les per a vianants són les mateixes que les utilitzades per 

a ponts de gran envergadura, però amb un a escala molt menor. Les tipologies a estudiar són les 

següents: 

 Ponts arc 

 Ponts atirantats 

 Ponts biga 

Es creu que les tipologies de ponts arcs i atirantats són una solució innecessària degut a la 

rellevància de la nostra estructura, a més de ser molt més costosa i complexes que la solució de 

pont biga. La quantitat de grans arbres dins dels jardins també fa que quedi limitada l’entrada 

de certa maquinària pesada a l’obra. 

 

5.3.  Alternatives 
 

Un cop descartades algunes de les propostes esmentades anteriorment, faltaria per decidir el 

tipus de material amb el que realitzarem la passarel·la en biga. A continuació s’exposa breument 

els perfils i les característiques de cadascuna de les propostes: 
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 Formigó pretensat 

La proposta de formigó pretensat està constituïda per una secció aproximadament trapezoïdal 

i alleugerida al seu interior mitjançant elements cilíndrics de poliestirè, fet que comporta la 

optimització del material i la reducció de pes propi. Les baranes estan formades d’acer 

inoxidable i galvanitzat amb reixes en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm i el paviment el forma 

el mateix formigó juntament amb un tractament per a la preparació de la superfície, com 

antilliscant. 

El fet que sigui pretensada comporta la necessitat d’equips de treballs especialitzats en aquest 

àmbit de treball, a més de l’exhaustiu control durant tot el procés, ja que sol ser la situació més 

crítica per l’estructura a conseqüència de l’estat de càrregues en el que es troba. 

L’execució de l’element es realitza en obra i precisa l’ús d’una estructura auxiliar tipus cintra per 

al seu sosteniment durant l’execució. 

 

 Acer en perfils laminats 

Aquesta alternativa presentada està formada per dues bigues IPE recolzades sobre una biga 

transversal HEB i sobre les quals es connecten un seguit de perfils transversals i diagonals 

formant un entramat en gelosia que lliga l’estructura, i sobre el que finalment es col·loca el 

paviment de fusta format per un entramat de taules de petit gruix. 

Sobre les bigues IPE es col·loquen les baranes, formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb 

reixes en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm. 

El seu muntatge és força industrialitzat i especialitzat, en la mesura del possible es basen en 

soldadures a taller, fent així en obra que les unions siguin mecanitzades. L’acoblament es pot 

realitzar a peu d’obra, i posteriorment, la seva col·locació és pot realitzar amb l’ajuda de grues 

mòbils. 

 

 Estructura mixta, formigó armat i acer laminat: 

L’estructura de formigó armat i acer laminat proposada consta de dues bigues IPE recolzades 

sobre una HEB transversal quan hi ha un pilar i una llosa de formigó armat sobre les IPE. El fet 

d’utilitzar bigues metàl·liques comporta una reducció important en el pes total de la passarel·la 

i que, tot i ser necessari l’ús d0una estructura auxiliar tipus cintra, no té res a veure amb la que 

es necessita en el cas de formigó pretensat, ja que s’adopta una solució més prefabricada i per 

tant no cal l’ús de nombroses plataformes de treball. 

Les baranes estan formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb reixes en sentit vertical i 

horitzontal cada 6 cm i el paviment són lloses massisses prefabricades. 

L’estructura mixta comporta la necessitat de dos equips de treball ben diferenciats. Per una 

banda els d’estructura metàl·lica i per l’altre el de formigó, que s’encarrega de la col·locació del 

formigó in-situ amb les armadures corresponents. 
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 Fusta laminada 

La proposta d’estructura de fusta laminada es basa en dues jàsseres de gran cantell, fent la 

funció d’estructura portant i baranes laterals. Aquestes jàsseres es troben lligades mitjançant 

articulacions per perfils transversals, sobre els que es recolzen uns segons perfils longitudinals 

de menor importància. El paviment està format per un entramat de taules recolzades sobre els 

perfils longitudinals. 

El seu muntatge es realitza a peu d’obra i es limita a executar les unions, que prèviament han 

estat treballades a taller. Van recolzades sobre pilars cilíndrics metàl·lics. 

 

Aquestes alternatives han estat valorades numèricament segons uns paràmetres establerts 

prèviament. Es realitza un anàlisi multicriteri i es defineix la solució adoptava per dur a terme el 

projecte. 

Tot aquest estudi realitzat sobre les alternatives es troba àmpliament detallat a l’Annex 4. Estudi 

d’alternatives. 

 

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
 

Segons l’article 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Real Decreto 1098/2001 del 12 d’octubre, en el 

qual s’aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, de 

l’article 54 de la llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contratos de Sector Público i a més, tractant-

se d’una obra que no supera els 350.000 (tres-cents cinquanta mil) euros, es considera 

convenient la realització de la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre’ls 

a la licitació de l’execució de l’obra: 

GRUP A) Moviment de terres i perforacions 

 Subgrup 1. Desmunts i buidats 

Grup B)  Ponts, Viaductes i grans estructures 

Subgrup 2. Formigó armat 

 Subgrup 4. Metàl·lics 

 

7.  REVISIÓ DE PREUS 
 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 

81 i 82 de la Llei 30/2007  de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, La revisión de precios 

en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los Términos establecidos en 

este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en 

los pliego so pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos en el 20 por 
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ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el 

primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedaran excluidos de la revisión. 

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. 

 

8. SERVEIS AFECTATS 
 

Segons la documentació d’instal·lacions existents i de les visites realitzades a l’àmbit del projecte 

es desprèn que es preveuen afectacions durant l’execució del projecte. Tot i això, en cas de que 

apareguin afectacions no previstes hauran de ser notificades a la Direcció Facultativa per 

realitzar un estudi precís sobre tasques d’intervenció i reposició d’aquestes. 

En cas d’haver d’envair alguna part del vial, aquests talls hauran de ser notificats prèviament a 

l’autoritat municipal per tal de facilitar la correcta informació als veïns, i sempre donant 

alternatives a la circulació de les persones i vehicles. 

 

9. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
 

En aquest document es presenta la descripció de la solució adoptada per dur a terme la 

passarel·la a Can Ginestar. 

Aquesta passarel·la es planteja com a forma de connexió del carrer Bonavista amb Carles 

Mercader sense trobar-se en constant perill dels vehicles. 

La passarel·la passa per l’interior dels jardins de Can Ginestar, començant pel carrer Bonavista i 

acabant en la cantonada de Carles Mercader i el passatge Daniel Cardona i Civit, tocant 

l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

El disseny de la passarel·la es pot dividir en dues parts. Una primera corresponent a la part nord 

dels jardins, basada en dues plataformes horitzontals , dos trams amb rampes i escales. I una 

segona part a la zona est dels jardins, amb una estructura recolzada en el terreny i la posterior 

construcció d’un mur de contenció en la part final. 

La gran diferència entre una i l’altre és que la zona nord compleix els requisits d’accessibilitat, 

en canvi, la zona est no. 

La part de rampes, escales i plataformes es planteja de forma convencional mitjançant una 

solució mixta de bigues metàl·liques amb llosa de formigó armada.  

 

9.1. Passarel·la Nord 
 

La rampa d’accés corresponent a la part nord dels jardins de Can Ginestar s’inicia en el carrer 

Bonavista per acabar a l’inici del carrer Carles Mercader. 



Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern                                                       Document Nº1 Memòria 
 

11 
 

Els accessos a la passera es faran amb obertures en el mur exterior dels jardins . Un es realitzarà 

al principi de la passarel·la, a carrer Bonavista, i l’altre en la cantonada de Bonavista i Carles 

Mercader, on existeix actualment un pas de vianants, el qual aprofitarem per donar accessibilitat 

a la passarel·la. 

Com que la passera s’adapta a la normativa d’accessibilitat, les rampes no poden tenir una 

inclinació superior al 8% al llarg d’un màxim de 10 metres. Per tant, la solució proposada ha estat 

formada per trams d’uns 5 metres de llarg amb pendents del 6,4% màxim., amb descans d’1,50 

metres de llargària i 2,20 m d’amplada. 

Per superar el desnivell necessari per mantenir-se a la cota del carrer, s’obta per una estructura 

de 12 trams de 5,95 metres el més llarg amb replans de 1,50m en zona de rampes. 

L’esquema estàtic resultant és una biga continua de 51,37 metres recolzada de forma que 

queden 12 vans amb llums de 5 a 5,95 metres. En els recolzaments es disposen de bigues HEB180 

per recolzar les bigues metàl·liques longitudinals i transportar els esforços al pilar metàl·lic. 

En les següents imatges podem veure la planta i l’alçat de la passarel·la nord. En vermell podem 

apreciar les obertures del mur exterior dels jardins per donar accés a la passera.  

 

Figura 6. Planta passarel·la nord 

 

Figura 7. Alçat passarel·la nord 

 

Tot i tenir una llum petita, les càrregues verticals només són resistides pel taulell, per tant es 

necessita una major rigidesa estructural. D’aquesta forma s’obta per col·locar bigues 

transversals HEB180 sobre els pilars. Aquestes bigues tindran unes cartel·les de 15x15 cm 

soldades al pilar. 
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Figura 8. Secció transversal de la zona de recolzament 

 

Figura 9. Secció transversal de la zona de recolzament en perspectiva 

 

Aquesta secció mixta es conforma mitjançant dues bigues longitudinals de secció constant a 

banda i banda del taulell. S’utilitzen perfils metàl·lics IPE200 d’acer S275. 

 

 

Figura 10. Perfil longitudinal d’una rampa 
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Finalment, es disposa una llosa mixta de formigó armat. 

Resumint, l’esquema estructural de la passarel·la nord està format pels següents elements: 

- Bigues metàl·liques longitudinals de secció IPE200. 

- Bigues metàl·liques transversals de secció HEB180. 

- Llosa mixta de formigó armat HA-25. 

 

9.2. Passarel·la Est 
 

La passarel·la est comença just on acaba la nord, amb una petita plataforma amb obertura al 

carrer. Com s’ha citat anteriorment, aquest tram de passarel·la va recolzat sobre el terreny. 

Té una llargària de 20,11 m i una pendent en la rampa del 3,8%. Es composa per dos 

plataformes de dimensions petites (una al principi i l’altre al final).  

Aquest tram de passarel·la no compleix la normativa d’accessibilitat degut al gran desnivell 

que existeix. Per tal de complir-a hauríem de fer una passarel·la amb el doble de longitud per 

tal de superar el desnivell. Com que la passera nord ja compleix el codi d’accessibilitat, hem 

obtat per fer aquest petit tram més curt i directe. Les persones que necessitin accessibilitat per 

recórrer la passera ho podran fer per la zona nord sense cap problema. 

Per poder fer que el final de la passarel·la coincideix amb la cota del carrer, s’ha obtat per la 

construcció d’un mur de contenció de terres, de 3.5 m d’altura, 4 m de profunditat i 9,40 m de 

llargària. 

La passarel·la presenta un ample de 2,0 m i la màxima longitud és de 8,71 m. 

 

 

Figura 11. Planta passarel·la est 
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Figura . Alçat passarel·la est 

 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 

S’estima un termini d’execució de les obres de SEIXANTA (60) dies. Els terminis parcials per 

l’execució de les diferents unitats d’obra estan reflectides en el programa de treball de 

l’Apartat 11: Procés constructiu i pla de treball. 

 

11.  PROCÉS CONSTRUCTIU. PLA D’OBRA 
 

Seguidament es realitza la descripció del procés construcció, elaborat per explicar mitjançant 

fases l’execució de la mateixa. A l’Annex 6 podrem trobar tot el procés d’una manera més 

detallada. Amb tot això, es diferencien les següents fases: 

FASE 1. PREPARATIUS PREVIS 

En aquesta primera fase es duran a terme les següents accions: 

- Permisos i condicionants externs 

- Aprovació del material. 

- Contractació de l’equip humà. 

- Tancament de l’obra. 

- Implantació en l’obra de maquinària i casetes d’obra. 

- Replanteig de la zona. 
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FASE 2. CONSTRUCCIÓ DE CIMENTACIONS 

La fase de construcció de cimentacions inclou: 

- Excavació de cimentacions. 

- Formigó de neteja. 

- Execució de totes les sabates. 

 

FASE 3. CONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ 

Es procedirà a l’execució del mur: 

- Transplantament de l’arbrat. 

- Moviment de terres. 

- Execució de rasa fins el pou més pròxim. 

- Formigonat de neteja. 

- Execució del mur. 

- Impermeabilització del trasdós. 

- Col·locació del tub de drenatge. 

- Terraplenat. 

 

FASE 4. COL·LOCACIÓ DE PILARS 

La col·locació dels pilars es durà a terme amb: 

- Plaques d’ancoratge. 

- Col·locació de pilars. 

- Posada en obra de bigues HEB180. 

 

 

FASE 5. CONSTRUCCIÓ DEL TAULELL 

L’execució de la passarel·la es realitzarà de la següent manera: 

- Obertures del mur exterior. 

- Col·locació de puntals. 

- Col·locació de l’encofrat. 

- Introducció d’armadures passives. 

- Preparació de la junta de dilatació. 

- Formigonat. 

- Extracció de l’encofrat. 

- Treure els puntals. 

 

FASE 6. ACABATS 

Per finalitzar l’estructura es duen a terme els diferents treballs que es detallen a continuació: 
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- Col·locació de paviment prefabricat. 

- Soldat i posicionat baranes galvanitzades 

 

FASE 7. CONDICIONAMENT FINAL 

Per donar per conclosa l’obra es farà: 

- Pintat del mur exterior on hi ha les obertures. 

- Neteja de la zona. 

- Col·locació de l’arbrat trasplantat. 

- Aixecament de l’obra. 

Per completar aquest apartat, s’ha elaborat una planificació descriptiva del conjunt de les 

obres, en les que es mostren les diferents fases que la formen i s’observa l’espai temps que 

ocupen dins el termini total d’execució. 

Aquesta planificació ha estat realitzada a partir dels amidaments realitzats, on aplicant uns 
rendiments mitjans s’obté la duració teòrica. Aquesta duració es considera teòrica ja que en la 
realitat hi ha un conjunt de factors que condicionen l’execució de les obres, i per tant, la 
duració real és més gran que la obtinguda. 
 
Els factors condicionants que s’han tingut en compte són: 
 

- Condicionants generals: 
 

o Tècnics: deguts a possibles avaries de maquinària, manca de 
subministrament o sistemes constructius complexes. 

o Climatològics: produïts per l’afectació climatològica que puguin fer 
desfavorables l’execució de les obres. 
 

- Condicionants específics: són els que venen donats per la mateixa obra, per 
exemple la incidència del trànsit, la jornada laboral, etc. 
 

 

A l’Annex 6. Procediment constructiu. Pla d’obra s’explica detalladament les 7 fases del 

projecte i l’elecció dels diferents rendiments, juntament amb el diagrama de Grantt. 

 

12.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Segons s’estableix al Reial Decret 1627/1997, és obligatòria, per a projectes de les 
característiques del que ens ocupen, un Estudi de Seguretat i Salut exhaustiu i adaptat al 
projecte. Per tant, aquest s’inclou a l’Annex 9 Estudi de Seguretat i Salut, en el qual es recullen 
totes les mesures preventives necessàries per a la previsió de riscos a les obres a realitzar. 
 
L’annex inclou: 
 

- Memòria descriptiva de totes les mesures a prendre per tal d’evitar els possibles 
accidents així com els serveis sanitaris inclosos al projecte. 
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- Plànols als quals s’ubiquen les mesures de protecció necessàries i la seva ubicació a 
l’obra. 

- Plec de condicions particulars on s’inclouen les normatives aplicables. 
- Amidaments i preus unitaris dels elements de Seguretat i Salut. 
- Pressupost de les mesures de prevenció adoptades. 

 
L’import per a l’execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de 3.861,07 €. 

 

13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

En l’Annex 7 es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat de les obres.  

El pressupost estimat destinat al Control de Qualitat de les obres puja a una quantitat de 

792,88 €. 

 

14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 

La justificació de preus del projecte es basa en el banc de preus BEDEC 2014, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

15. PRESSUPOST 
 

El pressupost d’execució material de les obres és de: 

84.670,67 € (VUITANTA-QUATRE MIL SIS CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET 

CÈNTIMS) 

El pressupost s’estructura amb els següents capítols: 
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Incrementant el pressupost d’execució material en un 6% per benefici industrial i un 13% per 

despeses generals i sumant-hi un 21% d’IVA s’obté el pressupost General d’execució per 

contracte: 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  84.670,67 € 

 13% Despeses generals sobre PEM  11.007,19 € 

 6% Benefici Industrial sobre PEM    5.080,24 € 

    Subtotal  100.758,10 € 

 21% d’IVA     21.159,20 € 

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  121.917,30 € 

 

I per tant, el pressupost d’execució per contracte puja a: 

121.917,30 € (CENT VINT-I-UN MIL NOU CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

16. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

En el present Annex 11. Gestió de residus, s’elabora un pla per dur a terme la gestió de residus 

del projecte d’una passarel·la a Can Ginesta. 

El pressupost total per a la Gestió de residus és de 728,97 €. (SET CENTS VIN-I-VUIT EUROS AMB 

NOURANTA-SET CÈNTIMS) 
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17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXES 

 Memòria 

 Annexes a la memòria 

- Annex 1. Reportatge fotogràfic 

- Annex 2. Geologia i geotècnia 

- Annex 3. Topografia 

- Annex 4. Estudi d’alternatives 

- Annex 5. Càlcul estructural 

- Annex 6. Procés constructiu. Pla d’obra 

- Annex 7. Pla de control de qualitat 

- Annex 8. Justificació de preus 

- Annex 9. Estudi de seguretat i salut 

- Annex 10. Estudi d’impacte ambiental 

- Annex 11. Gestió de Residus 

DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST 

1. Amidaments 

2. Estadística de partides 

3. Quadre de preus Nº1 

4. Quadre de preus Nº2 

5. Pressupost d’execució material 

6. Resum del pressupost 

7. Últim full 

18. CONCLUSIÓ 
 

Considerant que el projecte queda definit en la seva totalitat mitjançant els documents 

adjuntats i que permet l’execució de la Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern s’entrega el 

present projecte. 

Barcelona, Juny de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

Jordi Durán García 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

A continuació es mostren unes fotografies de la zona del projecte en l’estat actual. A més, s’hi 

poden trobar fotografies que mostren l’interior dels jardins de la Casa Cultural de Can 

Ginestar, on es preveu l’emplaçament de la nova passarel·la. 

 

 

 

Foto 1: Vista general del carrer Bonavista 
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Foto 2: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (1) 

 

Foto 3: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (2) 
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Foto 4: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (3) 

 

 

Foto 5: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (4) 
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Foto 6: Vista dels jardins de Can Ginestar des de el carrer Bonavista (5) 

 

 

Foto 7: carrer Carles Mercarder amb Bonavista. A l’esquerra l’Església i Ajuntament 
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Foto 9: Vista dels jardins des de carrer Can Mercader 

 

 

Foto 10: carrer Carles Mercader amb Passatge Daniel Cardona. 
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Foto 11: carrer Carles Mercader amb Passatge Daniel Cardona, entrada a Can Ginestar 

 



Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern                                         Annex 1. Reportatge fotogràfic 
 

7 
 

Foto 12: Entrada de Can Ginestar 

 

 

Foto 13: Jardins Can Ginestar (1) 

 

Foto 14: Jardins Can Ginestar (2) 
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Foto 15: Jardins Can Ginestar (3) 

 

Foto 16: Jardins Can Ginestar (4) 
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Foto 17: Jardins Can Ginestar (5) 

 

Foto 18: Jardins Can Ginestar (6) 
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Foto 19: Jardins Can Ginestar (7) 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el carrer Can Pedroseta, en el terme municipal de Sant Just Desvern (Barcelona), s’ha 

projectat construir una zona d’aparcament per l’ús municipal, que constarà d’una planta sòtan. 

L’objectiu del present informe es exposar: 

a) Els materials que forma el subsòl de l’àrea interessada. 

 

b) Les característiques mecàniques de les diferents formacions, obtingudes per mitjà 

d’assajos de camp i de laboratori. 

 

c) Cota i sistemes de cimentació més favorables. 

 

2. METODOLOGIA DE TREBALL 
 

Per aconseguir els objectius senyalats s’ha observat la següent metodologia de treball: 

2.1. Estudi d’antecedents 
Coneguda la situació de la zona interessada s’han consultat els antecedents geològics tant a 

nivell de publicació, com de nostre arxiu privat. 

2.2. Estudi geològic de camp 
S’ha realitzat un detallat itinerari de camp que ha inclòs la zona interessada i els seus voltants, 

amb l’objectiu de reconèixer els materials aflorants superficialment i els del subsòl visibles en 

rases, desmunts, excavacions, etc. 

2.3. Reconeixement de camp mitjançant sondejos mecànics 
El reconeixement de detall de l’àrea s’ha realitzat en la segona quinzena de Juny del 2006 i ha 

consistit en una campanya de sondejos de reconeixement i assajos de penetració stàndard 

(S.P.T.). 

L’equip de perforació utilitzat fou una màquina de sondejos TECOINSA accionada 

hidràulicament que permet perforar a rotació i a clava. Per perforar a clava disposem d’un 

cabrestant amb caiguda lliure, apte per efectuar tot tipus de penetracions dinàmiques. 

Els sondejos es van realitzar a rotació amb una barrina helicoïdal mantenint-se les parets de la 

perforació en tot moment sense enfonsar-se i netejant contínuament el trepant abans de 

procedir amb l’execució dels assajos de penetració stàndard o a la presa de mostres 

simultànies , a fi de que aquestes tasques es fessin en òptimes condicions. Es van extraure 

mostres dels materials trobats en la totalitat de la profunditat travessada. 

La tasca fou complementada en el camp amb l’execució d’assajos de penetració stàndard. 

Aquest assaig (S.P.T.) recollit a les normes A.S.T.M. D-1586, BS 1377-75 i UNE 103-800-92, 

consisteix en la clava als fons de la perforació i conforme s’avança en la mateixa mitjançant el 

cop d’una massa de 63.5 Kg de pes que cau lliurement des de 76.2 cm d’altura. 

El número de cops, “N”, necessaris per clavar 30 cm amb el mostrejador ofereix una orientació 

qualitativa sobre la densitat relativa del terreny. 
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Els valors “N” obtinguts estan influenciats per la profunditat a la que es realitza la prova, degut 

al major confinament que produeix la pressió del terreny suprajacent. Per aquest motiu els 

valors de “N” al augmentar la profunditat a la que es realitza l’assaig poden quedar 

sobrevalorats i indicar densitats majors a les que realment existeixen.  Hi ha diferents mètodes 

per corregir el valor de “N” en funció de la profunditat i en el present treball s’adopta el 

proposat per RALPH B. PECK et al. (Foundations Engineering, 1974), mitjançant el que s’obté 

un facto corrector en funció de la pressió efectiva del terreny i de sobrecarregar. Tots els 

valors de “N” que apareixen en aquest treball corresponen al valor corregit. 

D’acord amb la informació obtinguda en les tasques anteriorment comentades s’han 

determinat els perfils litostratigràfics de cada sondeig. La seva presentació apareix en les fulles 

de registre dels sondejos, en les que s’inclouen també el valor “N” obtingut en cada un dels 

assajos de penetració stàndard realitzats i també la cota a la que es situa el nivell freàtic en 

casa de que hi hagi. 

La situació dels sondejos mecànics es reflexa en el Plànol nº2, annex al informe. 

Els treballs realitzats que s’inclouen en el present informe, es detallen en la següent relació: 

 4     Sondejos mecànics de 10 metres de profunditat 

 17    Assajos de penetració Standard 

2.4. Assajos de Laboratori 
Sobre les mostres extretes pels sondejos que es van considerar de major representativitat i 

interès, es van realitzar els següents assajos: 

 2    Assajos determinació de contingut de sulfats 

 2    Límits d’Atterberg 

 2    Assajos granulomètrics 

2.5. Elaboració de resultats i redacció de la Memòria 
La informació procedent del camp i laboratori, fou elaborada en el gabinet i els resultats més 

excel·lents es reflecteixen en aquesta Memòria.  

 

3.  DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 
 

       3.1 Esquema Geològic General 
La zona estudiada es situa, geològicament considerada, sobre dipòsits quaternaris d’origen 

col·luvial, que descansen sobre una formació d’edat Paleozoica, de naturalesa pissarrosa, en la 

Serralada Litoral Catalana. 

En el plànol nº1 annex a l’informe, podem apreciar els materials aflorants pròxims a la zona 

d’estudi. 

        3.2 Materials 
Superficialment apareix una capa de materials de reompliment, de naturalesa argilosa amb 

alguna resta ceràmica, amb espessor que varia entre 1,4 (S.1)-3.7 (S.2) m 
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 A continuació, en totes les perforacions excepte en el S.2, es troba un nivell d’argila marró-

vermellosa amb gravetes i graves de pissarra, amb algun tram intercalat sense elles, de 

consistència ferma com posen en manifest els assajos realitzats: 

   S.P.T.   18   ≤   n   ≤   37 

Per sota, i després dels materials de reompliment en el S.”, descobrim una capa de llim argilós 

marró amb nòduls de carbonat de compacitat ferma: 

   S.P.T.   N   =   8 – 10 

Es presenta fins els 6,0 (S.2)-7.4 (S.3) m de profunditat. 

Seguidament es troba un nivell d’argila marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra, 

molt semblant a la capa anterior, també de consistència ferma: 

S.P.T.   13   ≤   n   ≤   27 

Es troba fins a la finalització dels sondejos en el S.1 i S.2, i fins 8,0-9,4 m de profunditat en el 

S.3 i S.4 respectivament. 

Es detecta després, en el S.3 i S.4, una capa de llim arenós ocre amb restes carbonatats de 

consistència ferma-molt ferma: 

S.P.T.   19   ≤   n   ≤   50 

S’ha constatat la continuïtat d’aquesta capa, amb les mateixes característiques, fins la 

finalització dels sondejos a 10 m de profunditat. 

Les mostres de sòl portades al laboratori per assajar les seves característiques geomecàniques 

i químiques, han donat resultats que es presenten a continuació:  

 

 

AGRESSIVITAT 

  Contingut de sulfats   349 – 494 mg/Kg SO4 

Pel seu contingut de sulfats solubles en els sòls en front els elements estructurals pot estimar-

se la agressivitat del terreny, d’acord amb el següent quadre, obtinguda de la EHE-98: 
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Avaluant-se el terreny com de no agressiu per el formigó. 

 

 PLASTICITAT 

D’acord amb els criteris de expansivitat recopilats per R. Ortiz (1975) es tractarien de materials 

de mitjana plasticitat, corresponent-los una pressió de d’inflament probable al voltant de 

0.029 MPa. Encara que al tractar-se de materials quaternaris amb una important quantitat de 

graves i gravetes, no es susceptible a desenvolupar fenòmens de inflament. 

 

3.3 Hidrologia Subterrània  
Durant la realització dels treballs de campo, no s’ha detectat la presència d’aigua en cap de les 

perforacions executades. 

 

4.  RECOMANACIONS 
 

En aquest apartat es tracta d’estudiar les condicions d’excavació i cimentació per el projecte 

d’execució d’una zona d’aparcament per ús municipal en el c/Can Pedroseta de Sant Just 

Desvern (Barcelona). 

4.1 Excavació 
Segons la informació facilitada per la direcció del projecte, s’ha previst realitzar una excavació 

aproximada de 3.5 m de profunditat respecte la cota del carrer Can Pedroseta. 

Per el que la consistència del terreny es refereix, donades les característiques mecàniques dels 

materials que constitueixen el subsòl investigat, es tracten de materials excavables amb equips 

i procediments convencionals; és a dir, es podran realitzar amb una màquina excavadora de 

mitjana potència.  

Els paràmetres geotècnics del terreny a considerar per el càlcul dels murs de contenció són el 

següents: 

 

 

 Cohesió (MPa) Angle de fregament intern Densitat 
(kg/m3) 

Materials de 
reompliment 

0,00 27o 1700 
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Argila marró-vermellosa 
amb gravetes i graves de 
pissarra 

 
0,0196 

 
24o 

 
1900 

Llim argilós ocre amb 
nòduls 

0,0098 26o 1800 

 

 

4.2 Cimentació 
La solució de cimentació que oferim seguidament procedeix d’una valoració de dates 

obtingudes durant l’exploració del subsòl, amb criteris tendents a complir les condicions 

següents: 

 Estabilitat general 

 

 Assentaments admissibles 

 

 L’opció de cimentació recomanada seria mitjançant sabates aïllades recolzades 

superficialment, una vegada s’hagi realitzat el rebaix corresponent a la planta soterrani, en el 

nivell d’argila marró-vermellós amb graves i gravetes de pissarra de consistència ferma en el 

cas de les zones caracteritzades pels sondejos S.1, S.3 i S.4. Per a la zona S.2, serà necessari 

cimentar en el nivell d’argila marró-vermellós situat sota la capa de llim ocre amb nòduls, 

mitjançant pous de formigó en massa a partir dels 6,0 m de profunditat respecte la boca 

d’inicis de les perforacions, amb la finalitat de que la totalitat dels elements de cimentació es 

recolzin sobre el mateix tipus de terreny, i d’aquesta manera evitar possibles assentaments 

diferencials. 

Per determinar la càrrega admissible del terreny hem establert per mètodes semiempírics 

(NAVFAC, 1971) la correlació existent entre NSPT i qu (càrrega de ruptura a compressió simple). 

La càrrega d’enfonsament d’un sòl cohesiu ve donada per l’expressió: 

𝑞ℎ =
𝑁𝑐𝐶𝑢(1 +

0.2𝐵
𝐿

)

𝐹𝑆
+ 𝛾𝐷𝑓  

on: 

Nc = Factor de capacitat de càrrega (per Ø=0) 

Cu = Cohesió sense drenatge 

Df = Profunditat d’encastament 

B, L = Dimensions de la cimentació 

Fs = Coeficient de seguretat 

Substituint per els valors efectius s’obté una càrrega admissible de: 

𝑸𝒂𝒅𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟖 𝑴𝑷𝒂 

amb un coeficient de seguretat de 3. 



Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern                                             Annex 2. Geologia i Geotècnia  
 

9 
 

L’assentament immediat en un sòl homogeni i isòtrop, calculant d’acord amb la teoria clàssica 

de la elasticitat ve donada per la fórmula: 

𝑠 = 𝑃 · 𝐵
1 − 𝜈2

𝐸
𝐾 

on: 

P = Pressió aplicada 

B = Ample de la cimentació 

E = Mòdul de deformació 

ν = Coeficient de Poisson 

K = Coeficient d’influència 

Introduint en l’expressió els valors corresponents, descomptant el pes de les terres 

descarregades, es produirà un assentament màxim de: 

𝒔 = 𝟎, 𝟖𝟒 𝒄𝒎 

que es troba donar dintre dels límits normalment admesos per una opció de cimentació com la 

plantejada. 

 

4.3 Acció sísmica 
Aquest apartat es basa en les disposicions de la Norma bàsica de l’Edificació, accions en 

l’edificació (NBE-AE-88) y la norma de construcció sismorresistent (NCES-02) que tenen com 

objecte proporcionar els criteris que han de seguir-se per a la consideració de l’acció sísmica en 

el projecte, construcció, reforma i conservació de edificacions. 

A efectes d’aquesta Norma, l’edificació projectada es classifica com d’importància norma, és a 

dir, “aquella la destrucció per un terratrèmol pot ocasionar víctimes, interrompre un servei per 

a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un 

servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics”. 

En l’Annex 1 de la citada Norma, Sant Just Desvern es troba dins d’una zona d’acceleració sísmica 

bàsica (ab)=0.04 g i un coeficient de contribució (k)=1,0. 

D’acord amb l’apartat 2.4, el coeficient de terreny (C) dels diferents nivells detectats es 

classifiquen en: 
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5.  CONCLUSIONS 
 

S’han realitzat 4 sondejos de reconeixement per el projecte d’execució d’una zona 

d’aparcament d’ús municipal en el carrer Can Pedroseta de Sant Just Desvern (Barcelona). 

Superficialment apareix una acumulació de materials de reompliment amb un espessor entre 

1,4 (S.1)-3.7(S.2) m de profunditat. A continuació en el S.1, S.3 i S.4, apareix un nivell d’argila 

marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra de consistència ferma fins els 5,1 (S.1)-6,0 

(S.4) m de profunditat. Seguidament i per sota dels materials de reompliment en el S.2, es 

detecta una capa de llim argilós marró amb nòduls calcaris de consistència moderadament 

ferma fins els 6,0 (S.2)-7,4 (S.3) m de profunditat respecte la boca d’inici dels sondejos. Després 

d’aquesta capa, trobem un altre nivell d’argila marró vermellosa amb graves i gravetes de 

pissarra de consistència ferma fins els 8,0 m de profunditat en el S.3 i fins la finalització dels 

sondejos en el S.1 i S.4. A continuació en el S.3 i S.4 es presenta una capa de llim arenós ocre 

amb restes carbonatats de consistència ferma-molt ferma fins la finalització dels sondejos a 10 

m de profunditat. 

Durant els treballs de camp, no s’ha apreciat la presència d’aigua en cap de les perforacions 

realitzades. 

Per al que a l’excavació es refereix, els materials podran ser excavats mitjançant mètodes 

mecànics convencionals (màquina excavadora de mitjana potència). Els paràmetres del terreny 

per el càlcul dels murs de contenció s’exposen en el apartat 4.1 d’excavació. 

En les zones caracteritzades pels sondejos S.1, S.3 i S.4 es recomana cimentar mitjançant 

sabates recolzades superficialment, una vegada realitzada la excavació de la planta soterrani, 

en el nivell de l’argila marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra de consistència 

ferma. En el cas del S.2, serà necessari cimentar mitjançant pous de formigó en massa en el 

nivell d’argila marró-vermellosa amb gravetes i graves de pissarra, que es troben per sota de la 

capa de llim marró amb nòduls, a partir de 6,0 m de profunditat respecte la boca d’inici dels 

sondejos. 

La tensió admissible a adoptar seria de 0.098 MPa, amb un assentament generat inferior a una 

polzada, màxim admissible per aquesta cimentació. 

No s’han detectat sulfats en el terreny, per el que no serà necessari la utilització de formigons 

sulforresistents en l’execució dels elements de cimentació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Per estudiar les condicions topogràfiques i cartogràfiques del projecte s’ha fet ús d’un plànol 

topogràfic ofert per l’Ajuntament de Sant Just. Aquest plànol es va realitzar per la millora dels 

jardins de Can Ginestar, per tant, serà molt útil tenim un plànol amb totes les cotes marcades 

dintre del jardí. 

Igualment, alhora de realitzar el replanteig de la zona, s’hauran d’utilitzar els vèrtexs geodèsics 

més propers de la zona. 

 

2. VÈRTEXS GEODÈSICS 
 

L’àmbit del projecte es troba en la fulla 287-126 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 

1:5000. 

Els punts geodèsics necessaris per la triangulació són bàsicament: 

- 286126017 

- 287125015 

- 287125016 

- 287125019 

- 287126017 

- 287126020 

 

A continuació s’inclouen les fitxes dels vèrtex geodèsics necessaris per fer la triangulació del 

replanteig.  

La zona d’actuació és la següent: 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La ubicació de l’estructura es produeix dins del jardins de la Casa Cultural de Can Ginestar, a Sant 

Just Desvern. La passarel·la es troba en un entorn natural, fet que comporta que aquesta tingui un 

impacte visual força destacable. Per aquest motiu, el component estètic del projecte juga un paper 

molt important, juntament amb la seguretat estructural, el servei donat i el cost final. 

Veiem clar que la seguretat important és el més important dels quatre requisits, seguit del servei 

que dona, i llavors s’ha de buscar un adequat equilibri entre estètica i economia. 

Per tant, l’objectiu alhora d’escollir la tipologia de la passarel·la ha estat el d’adoptar una concepció 

estructural encertada caracteritzada per una secció adequada tant del sistema estructural com de 

la fonamentació i secció de la passarel·la, així com els procediments de fabricació i muntatge i que, 

a més a més i no menys important, que s’integri amb l’entorn. 

A nivell d’emplaçament, l’estructura no presenta alternatives possibles ja que, dins dels jardins, és 

l’únic espai disponible per fer una passarel·la d’aquestes dimensions i a més, és el camí més curt.  

En la següent figura podem veure la posició de la passarel·la: 

 

 

Figura 1. Plànol de l’emplaçament de la passarel·la 
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Una vegada dit això, degut a que l’emplaçament de l’estructura es troba limitat, l’estudi 

d’alternatives es centra en l’anàlisi de les diferents tipologies i materials possibles per a la 

construcció de la nova passarel·la per a vianants, on podrem visualitzar les característiques, 

avantatges i desavantatges de cadascuna d’elles, i així determinar quina és la més adequada.  

 

2. MATERIALS UTILITZATS 
 

Els materials plantejats com a possibles solucions dels elements resistents de la passarel·la han 

estat: 

 Estructura mixta, acer laminat i formigó armat 

 Formigó pretensat 

 Fusta laminada 

 Formigó armat, només per fonamentació o piles 

 Acer en perfils laminats 

S’ha descartat el formigó armat ja que no s’utilitzarà cap element amb esforços flectors 

predominants i perquè degut a la seva secció el seu pes és massa elevat i té un gran impacte visual.  

Una bona alternativa també contemplada seria fer una passarel·la de materials de plàstics i perfils 

de fibra de vidre, però degut a l’elevat cost del material i a la necessitat d’equips amb gran 

experiència s’ha descartat com alternativa. 

 

3. TIPOLOGIES 
 

Les tipologies utilitzades per a passarel·les per a vianants són les mateixes que les utilitzades per a 

ponts de gran envergadura, però amb un a escala molt menor. Les tipologies a estudiar són les 

següents: 

 Ponts arc 

 Ponts atirantats 

 Ponts biga 

Es creu que les tipologies de ponts arcs i atirantats són una solució innecessària degut a la 

rellevància de la nostra estructura, a més de ser molt més costosa i complexes que la solució de 

pont biga. La quantitat de grans arbres dins dels jardins també fa que quedi limitada l’entrada de 

certa maquinària pesada a l’obra. 
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4. ALTERNATIVES 
 

Un cop descartades algunes de les propostes esmentades anteriorment, faltaria per decidir el tipus 

de material amb el que realitzarem la passarel·la en biga. A continuació s’exposa breument els 

perfils i les característiques de cadascuna de les propostes: 

 Formigó pretensat 

La proposta de formigó pretensat està constituïda per una secció aproximadament trapezoïdal i 

alleugerida al seu interior mitjançant elements cilíndrics de poliestirè, fet que comporta la 

optimització del material i la reducció de pes propi. Les baranes estan formades d’acer inoxidable i 

galvanitzat amb reixes en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm i el paviment el forma el mateix 

formigó juntament amb un tractament per a la preparació de la superfície, com antilliscant. 

El fet que sigui pretensada comporta la necessitat d’equips de treballs especialitzats en aquest 

àmbit de treball, a més de l’exhaustiu control durant tot el procés, ja que sol ser la situació més 

crítica per l’estructura a conseqüència de l’estat de càrregues en el que es troba. 

L’execució de l’element es realitza en obra i precisa l’ús d’una estructura auxiliar tipus cintra per al 

seu sosteniment durant l’execució. 

 

Figura 2. Secció de formigó pretensat 

 

 Acer en perfils laminats 

Aquesta alternativa presentada està formada per dues bigues IPE recolzades sobre una biga 

transversal HEB i sobre les quals es connecten un seguit de perfils transversals i diagonals formant 

un entramat en gelosia que lliga l’estructura, i sobre el que finalment es col·loca el paviment de 

fusta format per un entramat de taules de petit gruix. 
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Sobre les bigues IPE es col·loquen les baranes, formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb reixes 

en sentit vertical i horitzontal cada 6 cm. 

El seu muntatge és força industrialitzat i especialitzat, en la mesura del possible es basen en 

soldadures a taller, fent així en obra que les unions siguin mecanitzades. L’acoblament es pot 

realitzar a peu d’obra, i posteriorment, la seva col·locació és pot realitzar amb l’ajuda de grues 

mòbils. 

 

 

Figura 3. Secció d’acer en perfils laminats 

 

 Estructura mixta, formigó armat i acer laminat: 

L’estructura de formigó armat i acer laminat proposada consta de dues bigues IPE recolzades sobre 

una HEB transversal quan hi ha un pilar i una llosa de formigó armat sobre les IPE. El fet d’utilitzar 

bigues metàl·liques comporta una reducció important en el pes total de la passarel·la i que, tot i ser 

necessari l’ús d’una estructura auxiliar tipus cintra, no té res a veure amb la que es necessita en el 

cas de formigó pretensat, ja que s’adopta una solució més prefabricada i per tant no cal l’ús de 

nombroses plataformes de treball. 

Les baranes estan formades d’acer inoxidable i galvanitzat amb reixes en sentit vertical i horitzontal 

cada 6 cm i el paviment són lloses massisses prefabricades. 

L’estructura mixta comporta la necessitat de dos equips de treball ben diferenciats. Per una banda 

els d’estructura metàl·lica i per l’altre el de formigó, que s’encarrega de la col·locació del formigó 

in-situ amb les armadures corresponents. 
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Figura 4. Secció d’estructura mixta 

 

 

 Fusta laminada 

La proposta d’estructura de fusta laminada es basa en dues jàsseres de gran cantell, fent la funció 

d’estructura portant i baranes laterals. Aquestes jàsseres es troben lligades mitjançant articulacions 

per perfils transversals, sobre els que es recolzen uns segons perfils longitudinals de menor 

importància. El paviment està format per un entramat de taules recolzades sobre els perfils 

longitudinals. 

El seu muntatge es realitza a peu d’obra i es limita a executar les unions, que prèviament han estat 

treballades a taller. Van recolzades sobre pilars cilíndrics metàl·lics. 
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Figura 5. Secció de fusta laminada 

 

Aquestes alternatives han estat valorades numèricament segons uns paràmetres establerts 

prèviament. 

A continuació s’expliquen els inconvenients observats durant l’avaluació de cadascuna d’elles: 

 Acer en perfils laminats 

L’estructura d’acer laminat presenta un cost inicial alt, sobretot en el material, i també en el seu 

manteniment durant l’explotació del servei, ja que el municipi i el lloc on s’ubica és especialment 

humit, i per tant precisa d’un manteniment acurat per evitar processos d’oxidació i corrosió. Tot i 

així, representa una solució senzilla i ràpida d’executar. 

 Formigó pretensat 

Aquesta solució és la que genera un major impacte visual ja que es tracta d’un element molt 

voluminós. A més, aquest disseny no es creu convenient per una passarel·la com la que es tracta, 

ja de que per sí mateixa té un pes propi molt elevat en comparació a les accions que ha de suportar. 

 Estructura mixta, formigó armat i acer laminat 

Per una banda, representa una solució bastant econòmica i ràpida d’executar, ja que les bigues 

longitudinals i els pilars metàl·lics són elements molt industrialitzats i la col·locació es realitza 

gairebé de forma immediata. És una solució que té un impacte ambiental raonable però s’adequa 

bastant a l’entorn de la ciutat. 

 Fusta laminada: 

La solució de fusta laminada, tot i no ser la que comporta un cost inicial més baix i tenir un 

manteniment elevat, resulta una alternativa senzilla tant en l’execució com en el disseny. Aporta 

un alt grau d’integració en el medi, un aspecte molt rellevant en aquest cas, però el seu 

manteniment exhaustiu i la seva durabilitat fan que aquesta alternativa no sigui una de les millors. 
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5. ANÀLISI MULTICRITERI 
 

Es realitza un anàlisi multicriteri i es defineix la solució adoptava per dur a terme el projecte. A més 

de les quatre característiques que hem descrit anteriorment, introduïm unes altres explicades amb 

detall a continuació. 

 

5.1.      Criteris utilitzats en l’anàlisi multicriteri 
 

Els criteris considerats en l’anàlisi multicriteri i els seus percentatges sobre el total (100%), així com 

els indicadors i els seus pesos, es defineixen a continuació: 

Criteris: 

1. Social – Funcional (15%) 

2. Tècnic – Constructiu (15%) 

3. Econòmic (45%) 

4. Manteniment (10%) 

5. Impacte ambiental (15%) 

 

 

Social – Funcional: 

En aquest criteri s’analitza si l’ample de la passarel·la compleix amb el Codi d’Accessibilitat i la 

funció per la qual es construeix. 

Indicadors: 

- Comoditat en la circulació de vianants.    Pes: 1,0 

- Comoditat en la circulació de ciclistes.    Pes: 0,8 

 

Tècnic – Constructiu: 

En aquest criteri s’analitza la dificultat d’execució de la passarel·la. 

Indicadors: 

- Facilitat de construcció – organització.    Pes: 0,7 

- Termini d’execució.      Pes: 0,6 

- Seguretat i Salut.      Pes: 1,0 

 

Econòmic: 

En aquest criteri s’analitza el cost de les diferents alternatives. 
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Indicadors: 

- Cost.        Pes: 1,0 

Manteniment: 

En aquest criteri s’analitza el cost del manteniment de les diferents alternatives. 

Indicadors: 

- Cost del manteniment.      Pes: 1,0 

 

Impacte ambiental: 

En aquest criteri s’analitzen els principals elements d’impacte ambiental en la construcció i de la 

solució ambiental. 

Indicadors: 

- Impacte visual.       Pes: 1,0 

- Afectació ambiental durant l’execució.    Pes: 0,9 

- Afectació ambiental després d’execució.   Pes: 1,0 

 

 

 

5.2. Justificació de les valoracions 
 

Per valorar els diferents indicadors per cada alternativa s’ha utilitzat una valoració de 0 a 10, donant 

una major puntuació a aquella alternativa que presenta més avantatges davant l’indicador que es 

valora. 

Social – Funcional: 

Per valorar l’indicador de comoditat en la circulació s’ha tingut en compte l’espai que disposen els 
vianants per circular lliurement. Així, s’ha valorat positivament el fet de que els peatons puguin 
circular en grup per la passera. 
 
Pel que fa a l’indicador de comoditat en la circulació de ciclistes, s’ha valorat positivament el fet de 
que es pugui circular per la passarel·la sense crear cap mena de risc al vianant. No s’ha tingut en 
compte la creació d’un carril bici perquè és una zona amb poca densitat de població. 
 
 
Tècnic – Constructiu: 

En l’indicador de facilitat de construcció i organització s’ha tingut en compte les dimensions, 
número de peces utilitzades, material utilitzat, mà d’obra necessària i complexitat en la construcció 
de cada alternativa.  
 
Per la valoració de l’indicador de termini s’ha tingut en compte el temps empleat en 
la construcció de la passera. 
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En la valoració de l’indicador de seguretat i salut s’han penalitzat les alternatives que necessiten 
més ma d’obra, un procediment més complex i un termini d’execució més llarg. 
 
Econòmic: 

Per valorar l’indicador del cost s’ha tingut en compte els mateixos paràmetres que en la facilitat de 
construcció i organització.  
 
Manteniment: 

Com que el cost de manteniment de la passera depèn de les peces utilitzades i de la superfície de 
passera, s’ha valorat aquest indicador penalitzant les alternatives que tenen més amplada. Malgrat 
hi hagi una penalització, les diferències són més petites perquè les diferències en el cost de 
manteniment són petites quan es varia la quantitat. Serien més gran si en lloc de variar la quantitat 
variés la tipologia. 
 
Impacte ambiental: 

 
Pel que fa a l’indicador d’impacte visual, s’ha considerat que a major voluminositat de passera, 
major impacte visual de l’estructura. Per tant, la valoració d’aquest indicador disminueix linealment 
amb l’augment del volum d’obra. 
 
En quant a l’indicador d’afectació ambiental durant l’execució s’ha tingut en compte la superfície 
necessària per la construcció, el material utilitzat i la maquinaria necessària. De forma que s’han 
penalitzat aquelles alternatives que suposen un augment d’aquests paràmetres. 
 
Finalment, en l’indicador d’afectació ambiental després d’execució, s’ha donat el mateix valor a 
totes les alternatives. Això s’ha fet així perquè es considera que en trama urbana, la variació de la 
superfície afectada no és prou gran per tenir una afectació ambiental significativa. 
 

5.3. Resultats 
 

A continuació es detallen els resultats obtinguts de la valoració dels diferents indicadors en els 

criteris considerats, seguint les justificacions descrites en l’apartat anterior. 

Taula 1. Social-Funcional 

SOCIAL – 
FUNCIONAL (15%) 

PESOS CONTROL FORMIGÓ 
PRETENSAT 

FUSTA ESTRUCTURA 
MIXTA 

ACER 
LAMINAT 

COMODITAT EN 
LA CIRCULACIÓ 
DE VIANANTS 

 
1,0 

 
8 

 
7 

 
8 

 
8 

 
8 

COMODITAT EN 
LA CIRCULACIÓ 

DE CICLISTES 

 
0,8 

 
8 

 
7 

 
6 

 
7 

 
8 

TOTAL  14,4 12,6 12,8 13,6 14,4 
TOTAL RELATIU  100 87,5 88,9 94,4 100 
PERCENTATGE 

FINAL 
  

15 
 

13,13 
 

13,33 
 

14,16 
 

15 
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Taula 2. Tècnic-Constructiu 

TÈCNIC – 
CONSTRUCTIU 

(15%) 

PESOS CONTROL FORMIGÓ 
PRETENSAT 

FUSTA ESTRUCTURA 
MIXTA 

ACER 
LAMINAT 

FACILITAT DE 
CONSTRUCCIÓ – 
ORGANITZACIÓ. 

 
0,7 

 
8 

 
8 

 
6 

 
8 

 
8 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ. 

0,6 8 8 7 8 7 

SEGURETAT I 
SALUT 

1 7 6 7 7 7 

TOTAL  17,4 16,4 15,4 17,4 16,8 
TOTAL RELATIU  100 94,25 88,51 100 96,55 
PERCENTATGE 

FINAL 
  

15 
 

14,14 
 

13,27 
 

15 
 

14,48 
 

Taula 3. Econòmic 

ECONÒMIC 
(45%) 

PESOS CONTROL FORMIGÓ 
PRETENSAT 

FUSTA ESTRUCTURA 
MIXTA 

ACER 
LAMINAT 

COST 1 8 3 6 7 6 
TOTAL  7 3 6 7 6 

TOTAL RELATIU  100 42,86 85,71 100 85,71 
PERCENTATGE 

FINAL 
  

45 
 

19,29 
 

38,57 
 

45 
 

38,57 
 

Taula 4. Manteniment 

MANTENIMENT 
(10%) 

PESOS CONTROL FORMIGÓ 
PRETENSAT 

FUSTA ESTRUCTURA 
MIXTA 

ACER 
LAMINAT 

COST DE 
MANTENIMENT 

1 7 7 3 7 6 

TOTAL  7 7 3 7 6 
TOTAL RELATIU  100 100 42,86 100 85,71 
PERCENTATGE 

FINAL 
  

10 
 

10 
 

4,286 
 

10 
 

8,571 
 

Taula 5. Impacte Ambiental 

IMPACTE 
AMBIENTAL (15%) 

PESOS CONTROL FORMIGÓ 
PRETENSAT 

FUSTA ESTRUCTURA 
MIXTA 

ACER 
LAMINAT 

IMPACTE VISUAL  
1 

 
9 

 
4 

 
9 

 
7 

 
7 

AFECTACIÓ 
AMBIENTAL 

DURANT 
L’EXECUCIÓ 

 
0,9 

 
7 

 
5 

 
7 

 
6 

 
7 

AFECTACIÓ 
AMBIENTAL 

 
1 

 
8 

 
5 

 
8 

 
6 

 
6 
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DESPRÉS 
D’EXECUCIÓ 

TOTAL  23,3 13,5 23,3 18,4 19,3 
TOTAL RELATIU  100 57,94 100 78,97 82,83 
PERCENTATGE 

FINAL 
  

15 
 

8,69 
 

15 
 

11,85 
 

12,42 
 

Taula 6. Resultats finals 

TOTAL CONTROL FORMIGÓ 
PRETENSAT  

FUSTA ESTRUCTURA 
MIXTA 

ACER 
LAMINAT 

%FINAL 100 65,25 84,46 96 89 
 

Després d’aquest anàlisi, sembla raonable desestimar l’alternativa de formigó pretensat. L’opció de 

fusta i acer laminat es troben amb la mateixa puntuació, ambdues per sota de l’estructura mixta, 

amb un clar 96% final. Per tant, la solució a adoptar serà la d’una passarel·la mixta de bigues 

metàl·liques longitudinals i un taulell de formigó armat. 
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1.  SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Descripció de l’estructura 

Es tracta de la construcció d’unes rampes, dos plataformes, un parell d’escales i un mur de 

contenció, totes elles partint del nivell del terra i assolint la cota del carrer, amb una cota màxima 

de 3,60 m d’alçada. 

L’estructura es troba situada als Jardins Culturals de Can Ginestar de Sant Just Desvern. 

Estructura 

L’estructura és a base de pilars metàl·lics (TUB CIRCULAR 160X9), alineats en l’eix de la rampa, 

plataforma i escala, sobre els quals s’encasta una HEB 180 que recull en punta dels voladissos 

simètrics uns perfils IPE 200 que a la vegada queden travats entre ells mitjançant una llosa de 

formigó de 12 cm in situ que serveix de forjat de la rampa o de l’escala. 

El conjunt forma una estructura autoportant capaç de suportar les accions indicades a la 

normativa vigent i la instrucció de ponts, IAP-11, i calculada segons els criteris de la Instrucció 

de Formigó Estructural EHE-08 i la normativa d’estructures mixtes, RPX-95. 

Fonaments 

Els fonaments són a base de sabates aïllades calculades per no transmetre al terreny tensions 

superiors a 0,098 MPa. 

 

2. BASES DE CÀLCUL 
 

2.1 Normes que afecten a l’estructura 
 

 Accions : 

 

IAP-11 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 

de carretera. 

 

 Formigó: 

 

EHE-08  Instrucción de Hormigón Estructural. 

 

 Acer: 

EAE  Instrucción de Acero Estructural. 
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 Estructures Mixtes: 

 

RPX-95  Recomendaciones para el Proyecto de puentes mixtos para carreteres. 

 

2.2 Bases de càlcul 
 

El mètode utilitzat per a l’obtenció dels esforços i dimensionat dels diferents elements de 

l’estructura és el dels Estats Límit. 

Els Estats Límits es classifiquen en: 

 Estats Límits Últims. 

 Estats Límit de Servei. 

Es comprova que cap element de l’estructura superi cap Estat Límit, considerant els valors de 

càlcul de les accions, les característiques del materials i les dades geomètriques. 

El procediment de comprovació per a un cert Estat Límit consisteix en deduir, per una parat, 

l’efecte de les accions aplicades a l’estructura i per una altra, la resposta de l’estructura per a la 

situació límit en estudi. 

Per a la determinació de l’efecte de les acciones hauran de considerar-se els valors de càlcul de 

les accions combinades segons els criteris exposats a la normativa. Els valors geomètrics també 

s’hauran de considerar segons allò exposat a la norma. Finalment l’anàlisi estructural es dura a 

terme seguint els criteris normatius. 

Per a la determinació de la resposta estructural es tindran en compte els valors de càlcul dels 

materials i de les dades geomètriques segons consta la norma. 

Els Estats Límit Últims (ELU) engloben tots aquells que produeixen una posada fora de servei de 

l’estructura, per col·lapse o trencadissa de la mateixa o una part d’ella. Es consideren els deguts 

a: 

 ELU d’equilibri (EQU), per pèrdua d’estabilitat estàtica d’una part o del conjunt de 

l’estructura, considerada com a cos rígid. Es caracteritza perquè petites variacions en el 

valor o en la distribució espacial d’accions amb un mateix origen resulten significatives 

i perquè la resistència dels materials estructurals o del terreny no són en general 

determinants. 

 ELU de trencament (STR), per esgotament resistent o deformació plàstica excessiva, on 

la resistència dels materials estructurals és determinant. 

 ELU de fatiga (FAT), relacionat amb els danys que pot patir una estructura o qualsevols 

dels seus elements com a conseqüència de les sol·licitacions variables repetides. 

Els Estats Límit de Servei (ELS) són aquells tals que, si sobrepassen, l’estructura deixarà de 

complir la comesa per la qual va ser projectada per raons funcionals, de durabilitat, o d’aspecte, 

sense que suposi el col·lapse de la mateixa. A efectes d’aplicació de la Instrucció, en funció del 

tipus d’estructura, s’haurà de considerar els següents: 

 ELS de fissuració que afecti a la durabilitat o estètica del pont. 

 ELS de deformació que afecti a l’aparença o funcionalitat de l’obra, o que causi danys a 

elements no estructurals. 
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 ELS de vibracions que no siguin acceptables pels usuaris del pont que puguin afectar a 

la seva funcionalitat o provocar danys en elements no estructurals. 

 ELS de plastificacions en zones localitzades de l’estructura que puguin provocar danys o 

deformacions irreversibles. 

 ELS de lliscament en unions mitjançant cargols d’alta resistència.  

 

2.3 Accions 
 

Les càrregues classificades segons la seva naturalesa es poden distingir entre accions directes o 

indirectes. 

Les accions directes inclouen el pes propi de l’estructura, les restants càrregues permanents, les 

sobrecàrregues d’ús, etc. 

Les accions indirectes són aquelles en que les deformacions o acceleracions imposades són 

capaces de donar lloc, de maner indirecte, a forces. En aquest grup s’inclouen els efectes deguts 

a la temperatura, assentaments de fonaments, accions reològiques, accions sísmiques, etc. 

El valor característic d’una acció és el seu principal valor representatiu. En general, per el pes 

propi de l’estructura s’adoptarà com acció característica un únic valor deduït de les dimensions 

nominals i dels pesos específics mitjans. Per als elements de formigó armat es prendrà una 

densitat de 2.500 kg/m3. 

Per a les càrregues permanents i variables s’han seguit els pesos específics de la IAP-11. Les 

càrregues indirectes no s’han tingut en compte explícitament en el càlcul, però si en el disseny 

de l’estructura situant junts de dilatació a l’estructura i junts de formigonat, indicant les 

precaucions a tenir en compte per disminuir els efectes de la retracció en el formigó durant el 

fraguat i immediatament després, quan l’adherència entre l’acer i el formigó no és capaç 

d’absorbir les tensions originades per la mateixa. 

Entre les càrregues indirectes, les sísmiques no s’han tingut en comte en el càlcul, ja que es 

tracta d’un edifici d’importància normal, segons la norma sismoresistent (NCSE-02) per tractar-

se d’una estructura situada en zona d’acceleració sísmica bàsica igual a 0,04g, essent “g” 

l’acceleració de la gravetat. 

El valor representatiu d’una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la comprovació dels 

Estats Límit. Una mateixa acció pot tenir un o mes valors representatius, segons sigui el seu 

tipus. El valor representatiu d’una acció s’obté efectuant el seu valor característic FK per un 

factor Ψi. 

Com valor representatiu de les accions es prendran els indicats en les Instruccions o normes 

d’accions vigents. 

Es defineix com valor de càlcul d’una acció l’obtingut com producte del valor representatiu per 

un coeficient parcial de seguretat (Fd=γf· Ψi· FK). 
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2.3.1 Coeficients parcials de seguretat de les accions 
 

Mentre les Instruccions d’accions no estableixin altres criteris, els coeficients parcials de 

seguretat de les accions per als Estats Límit es resumeixen en la següent taula: 

Taula 1. Coeficients parcials de seguretat 

 

 

2.3.2 Combinació d’accions 
 

Per cada una de les situacions estudiades s’estableixen les possibles combinacions d’accions. 

Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideraran 

actuant simultàniament per a una comprovació determinada. 

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanent, una acció variable 

determinant i una o vàries variables concomitants. Qualsevol de les accions variables pot ser 

determinant. Les accions concomitants aniran multiplicades per un factor de simultaneïtat: 
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Taula 2. Factors de simultaneitat 

 

Les combinacions d’accions per les comprovacions de fatiga seran les indicades en la normativa 

específica corresponent a cada material estructural. 

Per als Estats Límit Últims, les combinacions d’accions segons la IAP-11 a tenir en compte, 

excloent la fatiga, són les següents: 

a) En situació persistent o transitòria 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑗
∗

𝑚≥1𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

on: 

Gk,j   valor característic de cada acció permanent 

G*
k,m valor característic de cada acció permanent de valor no constant 

Qk,1  valor característic de l’acció variable dominant 

Ψ0,i Qk,i valor de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció variable 

dominant 

γG,γQ coeficients parcials 

 

b) En situació accidental 

 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝐺𝑘,𝑗
∗

𝑚≥1𝑗≥1

+ 𝛹1,1𝑄𝑘,1+ ∑ 𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1

+ 𝐴𝑑 

on: 

Gk,j   valor característic de cada acció permanent 
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G*
k,m valor característic de cada acció permanent de valor no constant 

Ψ1,1 Qk,1 valor freqüent de la principal acció variable concomitant amb l’acció accidental 

Ψ2,i Qk,i valor quasi-permanent de la resta de les accions variables concomitants 

Ad valor de càlcul de l’acció accidental 

 

c) En situació sísmica 

 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1𝑗≥1

+ 𝛹2,1𝑄𝑘,1+ + 𝐴𝐸𝑑 

on: 

Gk,j   valor característic de cada acció permanent 

G*
k,m valor característic de cada acció permanent de valor no constant 

Ψ2,1 Qk,1 valor quasi-permanent de la sobrecàrrega d’ús  

AEd valor de càlcul de l’acció sísmica 

 

Segons l’Estat Límit de Servei que es vagi a verificar, s’adoptarà un dels tipus de combinacions 

d’accions indicats a continuació: 

a) Combinació característica (poc probable o rara): 

 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖𝛹0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

 

Aquesta combinació, que coincideix fonamentalment amb la combinació fonamental de 

ELU, s’utilitza en general per a la verificació de ELS irreversibles. 

b) Combinació freqüent 

 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1𝛹1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1

 

 

Aquesta combinació s’utilitza en general para la verificació de ELS reversibles. 

 

c) Combinació quasi-permanent: 

 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + ∑ 𝛾𝐺,𝑚𝐺𝑘,𝑚
∗

𝑚≥1𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1
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Aquesta combinació s’utilitza també per a la verificació d’alguns ELS reversibles i per a 

l’avaluació dels efectes diferits.  

Pel dimensionament dels diferents elements que componen l’estructura es prenen els esforços 

més desfavorables resultants de les diferents combinacions. 

 

2.4 Materials i geometria 
 

Tan la determinació de la resposta estructural com l’avaluació de les accions, es duran a terme 

utilitzant els valors de càlcul per a les característiques dels materials i per les dades 

geomètriques de l’estructura. 

2.4.1 Materials 
 

Els valors característics de la resistència dels materials són els corresponents al quantil de 

probabilitat 0,05. Per a la consideració d’algunes propietats utilitzades en el càlcul, es fan 

servir com valors característics els valors mitjans o nominals. 

Els valors de càlcul de les propietats dels materials s’obtenen a partir dels valors característics 

dividits per un coeficient parcial de seguretat. 

Els diferents coeficients parcials de seguretat per cada Estat Límit es resumeixen en la següent 

taula per als elements de formigó armat: 

Taula 3. Coeficients parcials de seguretat en E.L. 

 

Per als materials metàl·lics els coeficients parcials de seguretat seran: 

Taula 4.  Coeficients parcials de seguretat en materials metàl·lics 

 

 

2.4.2 Geometria  
 

S’adopten com valors característics i de càlcul de les dades geomètriques els valors nominals 

definits en els plànols de projecte: 

𝑎𝑘 = 𝑎𝑑 = 𝑎𝑛𝑜𝑚 
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2.5 Durabilitat 
 

En el cas d’estructures de formigó armat, abans d’iniciar el projecte s’identifica els tipus 

d’ambient que defineix l’agressivitat a la que estarà sotmès cada element estructural. 

Per aconseguir una durabilitat adequada, s’estableixen en el projecte uns criteris adequats per 

aconseguir que els diferents elements de l’estructura siguin resistents en el temps enfront als 

atacs físics i químics de l’exterior. 

Per als diferents elements de l’estructura es defineixen els següents ambients: 

Taula 5. Agressivitat dels elements 

Element Ambient Classe específica 
d’exposició 

Descripció 

Fonaments IIa No n’hi ha  Corrosió d’origen diferents a clorurs 

Pilars Iia No n’hi ha Corrosió d’origen diferent dels clorurs (formigó 
protegit) 

Forjats Iia No n’hi ha Corrosió d’origen diferent dels clorurs (formigó 
protegit) 

 

El recobriment de formigó es la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent 

estreps) i la superfície del formigó més propera. Per garantir els valors mínims establerts a la 

norma EHE-08, es prescriurà en el projecte un valor nominal de recobriment. 

Com es descriu a l’apartat 3.1. el nivell de control d’execució és el normal, per la qual cosa el 

recobriment dels elements de formigó serà de: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 

on: 

rnom: recobriment nominal 

rmin: recobriment mínim 

Δr: marge de recobriment en funció del tipus d’element i del nivell de control d’execució. Per 

control normal Δr=10 mm. 

Per als diferents elements de l’estructura els recobriments mínims seran de: 

 

Taula 6. Recobriments mínims  

Resistència característica del 
formigó 

Tipus 
d’element 

Ambient Recobriment mínim 

fck=25 MPa Fonaments IIa 70 mm formigonat contra el 
terreny/50 mm formigonat 

sobre formigó de neteja 

fck=25 MPa General IIa 20 mm 
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Per tant, el recobriment nominal en les fonamentacions serà de 80 mm si el formigonat és contra 

el terreny o 60 mm si és sobre el formigó de neteja, i en el tauler el recobriment serà de 30 mm. 

 

3. MATERIALS 
 

3.1 Característiques resistents 
 

S’ha adoptat per al formigó una resistència característica en proveta cilíndrica als 28 dies de 25 

MPa. 

L’acer per armar serà del tipus B500S amb límit elàstic de 500 MPa, prenent valor de càlcul a 

tracció de 434,7 MPa i a compressió de 400 MPa. 

L’acer laminat en perfils serà del tipus S275, amb límit elàstic de 275 MPa. 

Les característiques més importants dels diferents materials es resumeixen en la següent taula: 

Taula 7. Característiques dels materials 
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3.2 Característiques de deformació 
 

Per al càlcul de les fletxes dels elements de formigó armat sotmesos a flexió, s’ha tingut en 

compte les deformacions instantànies així com les diferides. Per obtenir les esmentades 

deformacions s’han considerat els moments d’inèrcia equivalents de les seccions fissurades. 

El mòdul de deformació del formigó considerat per al càlcul d’esforços i deformacions és: 

𝐸𝑗 = 8500 √𝑓𝑐𝑚,𝑗
3

 

on: 

fcm,j = fck + 8 

S’haurà de verificar que la fletxa vertical màxima corresponent al valor freqüent de la 

sobrecàrrega d’ús no supera el valor següents: 

- L/1200 en passarel·les o ponts amb zones peatonal 

essent L la llum del va. 

El càlcul de fletxes d’elements d’acer laminat sotmesos a flexió s’ha dut a terme considerant el 

moment d’inèrcia de la secció bruta. 

El mòdul de deformació considerat és Ea = 210.000 MPa 

 

4. ACCIONS 
 

Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Instrucció IAP-11, segons es detalla a 

continuació: 

4.1 Pesos propis 
 

Perfils metàl·lics..................................................................................................78,50 kN/m3 

Formigó armat....................................................................................................25,00 kN/m3 

Paviments............................................................................................................1,86 kN/m2 

Pes propi llosa escala...........................................................................................3,75 kN/m2 

Baranes......................................................................................................................2 kN/m 

4.2 Sobrecàrregues d’ús: 
 

Rampa, plataforma i escales.................................................................................5,00 kN/m2 
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4.3 Resum de càrregues 
 

Cada zona de la passarel·la tindrà unes càrregues específiques que dependran de l’ample de la 

secció. S’ha decidit posar l’ample més desfavorable de cada zona estudiada. 

Taula 8. Ample de les diferents zones de la passarel·la 

 Ample (m) 

Plataforma esquerra 3,71 

Rampes 2,2 

Plataforma dreta 4,25 

Escales 2 

 

D’acord amb el que s’ha detallat anteriorment, les diferents plantes queden amb les següents 

càrregues: 

 

Taula 9. Distribució de càrregues 

   PLAT. 
ESQUERRA 

RAMPES PLAT. 
DRETA 

ESCALES 

FORMIGÓ Pes Propi (kN/m) 11,13 6,6 12,75 6 

ACER Pes Propi (kN/m) 0,405 0,405 0,405 0,405 

 Paviments (kN/m) 6,915069 4,10058 7,921575 3,7278 

 Baranes (kN/m) 2 2 2 2 

 CP (kN/m)  20,450069 13,10558 23,076575 12,1328 

 Neu (kN/m) 1,1872 0,704 1,36 0,64 

 Vent horitz. (kN/m) 0,1953 0,1953 0,1953 0,1953 

 Vent vertical (kN/m) 4,45 1,231 2,378 1,119 

 Vent longit. (kN/m) 0,1461 0,1461 0,1461 0,1461 

 SCU (kN/m) 18,55 11 21,25 10 

 F. Horitz. Baranes (kN/m2) 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

4.4 Càrregues de vent 
 

Segons la IAP l’acció del vent es pot assimilar a una càrrega estàtica, i proposa un mètode per a 

l’obtenció de la càrrega estàtica equivalent a aquesta acció. 

Segons aquesta introducció, s’ha de començar establint una velocitat de referència per a la zona 

on s’ubicarà la passarel·la. 

Es defineix com velocitat de referència, vref com la velocitat mitjana al llarg d’un període de deu 

(10) minuts, mesurada en una zona plana i desprotegida enfront del vent equivalent a un entorn 

de pont tipus IV segons es defineixen posteriorment, a una alçada de 10 metres, i amb un 

període de retorn de 50 anys. 
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A falta de dades específiques sobre la velocitat del vent a l’emplaçament de l’estructura, 

s’estimarà a partir del mapa d’isòtaques que indica la IAP. 

 

Figura 1. Mapa d’isòtaques  

Per l’emplaçament de la passarel·la s’adopta com a velocitat bàsica de vb,0 = 29 m/s. A 

continuació s’ha d’obtenir la velocitat bàsica del vent (vb) i la velocitat del vent vm(z), que depèn 

del factor de topografia (c0), rugositat (cr(z)) i la velocitat bàsica del vent (vb(T)) i es calcula segons 

l’expressió següent: 

𝑉𝑚(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧) · 𝐶0 · 𝑉𝑏(𝑧) 

On: 

Vb(T) és la velocitat bàsica del vent (m/s) per un període de retorn T. 

C0 és el factor de topografia, que es prendrà habitualment igual a 1,0. 

Cr(z) és el factor de rugositat obtingut de la següent fórmula: 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐾𝑟 · ln (
𝑧

𝑧0
)   𝑝𝑒𝑟 𝑧 ≥ 𝑧𝑚𝑖𝑛 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝐶𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)  𝑝𝑒𝑟 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 

 

A fi i efecte d’obtenir alguns dels paràmetres anteriors, la norma IAP-11 distingeix cine tipus 

d’entorns: 
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Taula 10. Coeficients k, z i zmin segons el tipus d’entorn 

 

En el nostre cas, el tipus d’entorn serà zona IV perquè ens trobem en zona urbana on al menys 

el 15% de la superfície està edificada i l’altura mitja dels edificis excedeixi de 15m. 

Amb els valors corresponents obtenint una Vm(z) = 15,692 m/s 

Un cop determinada la velocitat de càlcul del vent, es calcula l’empenta que produeix el vent 

sobre la passarel·la en diferents components: horitzontal, vertical i longitudinal. 

Cada zona de la nostra passarel·la tindrà una empenta vertical diferent, ja que aquesta força 

depèn de l’àrea on s’estigui actuant. 

Primer calcularem l’empenta del vent i després, per saber aquesta en horitzontal, vertical i 

longitudinal, multiplicarem per uns coeficients de força i per la respectiva àrea de referència. 

𝐹𝑤,𝑦 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑉𝑏

2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑧) · 𝐶𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑓 

On: 

 

 

 

En el nostre cas, Ce(z) = 1,1829 

Empenta horitzontal 

𝐹𝑤,𝑦 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑉𝑏

2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑇) · 𝐶𝑓,𝑦 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑦 

On: 

𝐶𝑓,𝑦 = 2,5 − 0,3 (
𝐵

ℎ𝑒𝑞
) = 1,57 

Fw,y =0,1953 kN/m 

 



Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern                                                  Annex 5. Càlcul Estructural 
 

17 
 

Empenta vertical 

𝐹𝑤,𝑧 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑉𝑏

2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑇) · 𝐶𝑓,𝑧 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑧  

On: 

𝐶𝑓,𝑧 = ±0,9 

Taula 11. Resum de càrregues del vent  

Empenta Plataforma Esquerra Rampes Plataforma Dreta Escales 

Fw,z (kN/m) 4,45 1,231 2,378 1,119 

 

Empenta longitudinal 

𝐹𝑤,𝑥 = [
1

2
· 𝜌 · 𝑉𝑏

2(𝑇)] · 𝐶𝑒(𝑇) · 𝐶𝑓,𝑥 · 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 

On el coeficient reductor és: 
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Cf,x = 0,748. Per tant, l’empenta serà de: 

Fw,x =0,1461 kN/m 

 

4.5 Neu 
 

Segons la IAP, es suposarà una sobrecàrrega de neu en totes aquelles superfícies del tauler, tot 

i que coincideixin amb la sobrecàrrega d’ús. Aquestes valor produït ve donat per la situació 

geogràfica on es situa l’obra, en aquest cas, segons la taula 4.4-a, per una altura propera als 100 

metres i una zona climàtica 2, correspon un valor Sk=0,4. 

Com a valor característic de la sobrecàrrega s’adoptarà: 

𝑞𝑘 = 0,8 · 𝑆𝑘 

Finalment s’obté un valor per la càrrega de neu de 0,32 kN/m2. 

 

4.6. Empenta sobre baranes 
 

Les forces transmeses per la barana al taulell dependran de la classe de càrrega de la barana 

projectada, segons EN 1317-6. En ponts i passarel·les, s’adoptarà una classe de càrrega tal que 

la força horitzontal perpendicular al element superior de la barana sigui com a mínim 1,5 kN/m. 

 

4.7. Acció tèrmica 
 

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

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

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

de la seva altitud, i per a un període de retorn de 50 anys serà el que s’indica en el mapa de 

isotermes de la normativa IAP-11, figura 4.3-a.  
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Figura 2. Isotermes de la temperatura màxima anual de l’aire 

En el nostre cas, Sant Just Desvern es troba entre els intervals de 40 a 42oC, per tant agafarem 

Tmax com 41oC. 

Com valor característic de la temperatura mínima de l’aire a l’ombra Tmin s’agafarà, per a un 

període de retorn de 50 anys, el que es dedueix de la taula 4.3-a en funció de l’altitud de 

l’emplaçament y de la zona que es dedueix de la figura 4.3-b. 

Taula 12.  Temperatura mínima anual de l’aire 
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Figura 3. Zones climàtiques d’hivern 

Sant Just Desvern està dintre de la zona 2 i a una altitud de 100 metres sobre el nivell del mar, 

per tant, s’agafarà una Tmin de -12oC. 

Component uniforme de temperatura 

La component uniforme de la temperatura del taulell es determinarà mitjançant les següents 

expressions: 

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 

On ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  i ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 estan indicats en la següent taula: 

Taula 13. Valors de ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛  i ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 

 

En el nostre cas s’agafarà la tipus 1: taulell d’acer encara que en el nostre projecte sigui taulell 

mixta, ja que alhora de homogeneïtzar la secció transformem tot el nostre taulell en un d’acer 

completament. 

Es podria comprovar amb les dues opcions, però com podem veure, el taulell d’acer té una 

variació de temperatura màxima superior al mixta i per tant aquest primer serà més 

desfavorable. 
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𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = −12℃ + (−3℃) = −15℃ 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 41℃ + 16℃ = 57℃ 

 

Rang de la component uniforme de temperatura 

La variació de la component uniforme de temperatura produirà un canvi en la longitud de 

l’element. Tenint en compte el que s’ha indicat a l’apartat anterior, el rang de variació de la 

component uniforme den el taulell serà: 

∆𝑇𝑁 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 72℃ 

A partir dels valors característics màxims i mínims de la component uniforme de temperatura i 

a partir de la temperatura inicial T0 (temperatura mitja del taulell en el moment n 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 característica de la màxima variació de la component uniforme de temperatura en 

contracció serà de: 

∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 

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

contracció serà de: 

∆𝑇𝑁,𝑒𝑥𝑝 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 

En el nostre cas, no és possible determinat la temperatura inicial 𝑇0 de l’element en el moment 

de coaccionar el seu moviment, per tant aquesta es prendrà igual a la temperatura mitja de 

l’element durant el període de construcció i s’agafarà un valor de 15oC. 

∆𝑻𝑵,𝒄𝒐𝒏 = 15℃ − (−15℃) = 𝟑𝟎℃ 

∆𝑻𝑵,𝒆𝒙𝒑 = 57℃ − 15℃ = 𝟒𝟐℃ 

Al introduir una junta de dilatació als 40 metres de la passarel·la, els esforços tèrmics no es 

tindran en consideració per dur a terme l’anàlisi de la passarel·la. 

 

4.8. Acció sísmica 
 

L’acceleració sísmica bàsica (ab) de Sant Just Desvern segons la NSCE-02 és de 0,04g. 

La importància del pont, considerant que es tracta d’una passarel·la la destrucció de 
la qual suposaria la interrupció d’un servei necessari per la col·lectivitat o produir importants 
pèrdues econòmiques, és normal. Amb importància normal el coeficient de nivell de dany  
prendrà un valor de 1,0. 

Taula 14. Factor d’importància 
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Figura 4. Mapa de perillositat 

Les accions sísmiques no es consideraran quan el valor de l’acceleració sísmica horitzontal bàsica 

de l’emplaçament compleixi: 

𝑎𝑏 < 0,04𝑔 

On g és l’acceleració de la gravetat. 

Tampoc serà necessària la consideració de les accions sísmiques en les situacions en que 

l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul compleixi: 

𝑎𝑐 < 0,04𝑔 

Segons la normativa esmentada i la zona on s’ubica el projecte obtenim: 

- Mapa NCSP-02: ab ≤0,04g 

- Acceleració sísmica com a equació: 

𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 

On 𝜌 = 𝛾1 · 𝛾2 

 γ1: importància normal = 1,0. 

 γ2: factor modificador per considerar un període de retorn diferent de 500 anys = 1,0. 

On 𝑆 =
𝐶

1,25
, on C és el coeficient del terreny. A falta de conèixer la potència i la rigidesa dels 

estrats en una profunditat de 30 m, s’utilitza el corresponent a un terreny tipus I Roca. Aquesta 

suposició no és gaire errònia ja que la zona d’obra es troba just sota el massís rocós de Collserola. 
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Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de tallant 400m/s≥vs≥200m/s. Per 

tant, C=1,0. 

- El valor d’acceleració horitzontal amb el que s’hauria de realitzar part dels càlculs és 

ac=0.032g ≤ 0,04g 

 

Les conclusions són que no cal tenir en compte l’acció del sisme ja que es compleixen els 

següents requeriments: 

𝑎𝑏 < 0,04𝑔   𝑖    𝑎𝑐 < 0,04𝑔 

 

4.9. Retracció i fluència 
 

En el cas de la passarel·la projectada no s’ha considerat en compte aquests efectes com 

accions pròpies. Es posarà armadura de pell en tot el tram de la passarel·la per tal d’absorbir 

els esforços interns produïts per la retracció i la fluència. 

A més, la capa de formigó a col·locar és d’un espessor petit per a que es produeixin esforços de 

magnitud importants. 

 

4.10.  Combinació de càrregues 
 

S’ha procedit a realitzar un anàlisi de les diferents combinacions possibles de càrregues des de 

la plataforma esquerra fins al primer tram d’escales. En total s’ha dividit aquesta longitud en 12 

trams. Des del tram 12 fins el final de passarel·la, el taulell i les escales estan recolzats sobre el 

terreny, per tant, les sol·licitacions que reben aquests últims trams seran molt menors que les 

del principi, suportats per pilars d’acer.  

A continuació s’exposen les 9 combinacions possibles per trobar els esforços més desfavorables 

en cada punt de la passarel·la i poder realitzar el dimensionament. 
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Combinació 1 

 

 

 

Combinació 2 
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Combinació 3 

 

 

 

Combinació 4 
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Combinació 5 

 

 

 

 

Combinació 6 
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Combinació 7 

 

 

 

 

Combinació 8 
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Combinació 9 

 

 

 

4.8.1. Combinacions ELU 
 

En el projecte de la passarel·la s’han estudiat les següents combinacions: 

 ELU0: 1,1PP + 1,1CM 

 ELU1: 1,1PP + 1,1CM + 1,35·0,4SCU 

 ELU2: 1,1PP + 1,1CM + 1,5N 

 ELU3: 1,1PP + 1,1CM + 1,5V 

 ELU4: 1,1PP + 1,1CM + 1,35SCU + 1,5·0,8N + 1,5·0,3V 

 ELU5: 1,35PP + 1,35CM + 1,35·0,4SCU + 1,5N + 1,5·0,3V 

 ELU6: 1,35PP + 1,35CM + 1,35·0,4SCU + 1,5·0,8N + 1,5V 

PP: pes propi.  CM: càrregues mortes.   SCU: sobrecàrrega d’ús. 

V: càrrega de vent. N: càrrega de neu 

A la càrrega del vent s’inclou la càrrega del vent longitudinal i horitzontal. 

 

4.8.2. Combinacions ELS 
 

En el projecte de la passarel·la s’han estudiat les següents combinacions: 
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Combinacions característiques: 

 ELSC1: 1,0PP + 1,0CM + 1,0SCU + 1,0·0,8N + 1,0·0,3V 

 ELSC2: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SCU + 1,0·0,8N + 1,0V 

 ELSC3: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SCU + 1,0N + 1,0·0,3V 

Combinacions freqüents: 

 ELSF1: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,4SCU 

 ELSF2: 1,0PP + 1,0CM + 1,0·0,2V 

Combinacions quasi permanent: 

 ELSQ1: 1,0PP + 1,0CM  

 

5. DIMENSIONAT ARMAT PASSAREL·LA 
 

5.1. Armat centre del vano 
 

Per saber l’armadura passiva necessària en el nostre taulell al centre del vano procedim a 

realitzar: 

 

 

A tracció es té en compte la secció metàl·lica que està en contacte amb el formigó.  

𝑇 =
𝑀𝑑

𝑧
 

On: 

Md és el moment més desfavorable corresponent al centre del vano. 

𝑧 = ℎ − 𝑑′ −
𝑡𝑓

2
= 0,2 − 0,0675 − 0,00425 = 0,132𝑚 

Per tant 
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𝑇 = 𝐴𝑠1 · 𝑓𝑦𝑑 + 𝐴𝑠,𝑣 · 𝑓𝑦𝑑,𝑣 → 𝐴𝑠1 =
𝑇𝑑 − 𝐴𝑠,𝑣 · 𝑓𝑦𝑑,𝑣

𝑓𝑦𝑑
 

On: 

𝐴𝑠,𝑣 = 2 · (𝑡𝑓 ·
𝑏

2
) = 850 · 106 𝑚2 

𝑓𝑦𝑑,𝑣 =
275000

1,10
= 250.000

𝑁

𝑚𝑚2
 

𝑓𝑦𝑑 =
500000

1,15
= 434.783

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Haurem de calcular l’armadura mínima per a cada secció: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0,04𝐴𝑐 ·

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0,0028𝐴𝑐 

 

 

 

5.2. Armat recolzament del vano 
 

 

𝑧 = 0,20 −
𝑥

2
 

On: 

𝑥 =
𝐴𝑠,𝑣 · 𝑓𝑦𝑑,𝑣

𝑏 · 0,85𝑓𝑐𝑑
 

essent b l’ample del vano. 

𝑇 =
𝑀𝑑

𝑧
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𝐴𝑠1 =
𝑇𝑑 − 𝐴𝑠,𝑣 · 𝑓𝑦𝑑,𝑣

𝑓𝑦𝑑
 

 

Haurem de calcular l’armadura mínima per a cada secció: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑒𝑐 = 0,04𝐴𝑐 ·

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑒𝑜𝑚

= 0,0028𝐴𝑐 

5.4. Taules resum armat  
Taula 14. Taules resum de l’armat longitudinal 

CENTRE V.1 CENTRE V.2 CENTRE V.3 CENTRE V.4 

Md (kNm) 49,08 Md (kNm) 48,57 Md (kNm) 31,41 Md (kNm) 38,03 

As1 (mm2) 353,66 As1 (mm2) 345,05 As1 (mm2) 50,37 As1 (mm2) 164,0 

Asmin mec 
(mm2) 

515,2 Asmin mec 
(mm2) 

682,64 Asmin mec 
(mm2) 

404,8 Asmin mec 
(mm2) 

404,8 

Asmin geom 
(mm2) 

940,8 Asmin geom 
(mm2) 

1246,56 Asmin geom 
(mm2) 

739,2 Asmin geom 
(mm2) 

739,2 

nº barres 8,31 nº barres 11,02 nº barres 6,53 nº barres 6,53 

  9Ø12  11Ø12  7Ø12  7Ø12 

separació(mm) 326,5 separació(mm) 349,8 separació(mm) 339,33 separació(mm) 339,33 

 

CENTRE V.5 CENTRE V.6 CENTRE V.7 CENTRE V.8 

Md (kNm) 5,98 Md (kNm) 46,41 Md (kNm) 46,41 Md (kNm) 54,11 

As1 (mm2) -386,11 As1 (mm2) 307,84 As1 (mm2) 307,84 As1 (mm2) 439,93 

Asmin mec 
(mm2) 

404,8 Asmin mec 
(mm2) 

404,8 Asmin mec 
(mm2) 

404,8 Asmin mec 
(mm2) 

736 

Asmin geom 
(mm2) 

739,2 Asmin geom 
(mm2) 

739,2 Asmin geom 
(mm2) 

739,2 Asmin geom 
(mm2) 

1344 

nº barres 6,54 nº barres 6,54 nº barres 6,54 nº barres 11,88 

 7Ø12  7Ø12  7Ø12  12Ø12 

separació(mm) 339,33 separació(mm) 339,33 separació(mm) 339,33 separació(mm) 366 

 

CENTRE V.9 CENTRE V.10 CENTRE V.11 CENTRE V.12 

Md (kNm) 71,12 Md (kNm) 11,31 Md (kNm) 20,18 Md (kNm) 9,32 

As1 (mm2) 731,97 As1 (mm2) -294,66 As1 (mm2) -142,38 As1 (mm2) -328,78 

Asmin mec 
(mm2) 

404,8 Asmin mec 
(mm2) 

368 Asmin mec 
(mm2) 

368 Asmin mec 
(mm2) 

368 

Asmin geom 
(mm2) 

1428 Asmin geom 
(mm2) 

672 Asmin geom 
(mm2) 

672 Asmin geom 
(mm2) 

672 

nº barres 12,63 nº barres 5,94 nº barres 5,94 nº barres 5,94 

 13Ø12  6Ø12  6Ø12  6Ø12 

separació(mm) 334,5 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 

 



Passarel·la a Can Ginestar, Sant Just Desvern                                                  Annex 5. Càlcul Estructural 
 

32 
 

Per els vanos 13, 14, 15 i 16, al estar recolzats sobre el terreny, els moments seran molt menors 

als dels vanos estudiats anteriorment. Per tant, com que en cap cas anterior s’ha produït que 

As1>Asmin, suposarem que en aquesta part de la passarel·la tampoc es produirà. Per aquest 

efecte, posarem directament l’armadura mínima geomètrica. 

CENTRE V.13 CENTRE V.14 CENTRE V.15 CENTRE V.16 

Asmin mec  
(mm2) 

386,4 Asmin mec 
(mm2) 

368 Asmin mec 
(mm2) 

368 Asmin mec 
(mm2) 

368 

Asmin geom 
(mm2) 

705,6 Asmin geom 
(mm2) 

672 Asmin geom 
(mm2) 

672 Asmin geom 
(mm2) 

672 

nº barres 6,24 nº barres 5,94 nº barres 5,94 nº barres 5,94 

 7Ø12  6Ø12  6Ø12  6Ø12 

separació(mm) 322,67 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 separació(mm) 369,6 

 

Les armadures passives longitudinals en els recolzaments seran iguals (mateixa quantia i mateix 

numero de barres) que les del centre del vano. Això és degut a que l’armadura a utilitzar és la 

mínima geomètrica també. 

Per els vanos 13, 14, 15 i 16, al estar recolzats sobre el terreny i no haver-hi pilars, el moment 

negatiu serà molt petit o nul. Per tant, passarem a posar armadura de pell de Ø8 cada 30 cm. 

Per dur a terme l’armat transversal, s’ha procedit a posar l’armadura mínima geomètrica en la 

part superior i inferior de la llosa. S’ha arribat a aquesta conclusió perquè s’ha vist que per fer 

l’armat longitudinal, l’armadura calculada a tracció era de l’ordre d’11 vegades més petita que 

la mínima geomètrica. 

A continuació es posarà unes taules amb l’armadura necessària transversalment i la separació 

d’aquesta: 

Taula 15. Taula resum de l’armat transversal 

 PLATAFORMA 
ESQUERRA 

RAMPES PLATAFORMA 
DRETA 

ESCALES 

LONGITUD (M) 9,64 21,20 13,45 7,31 
ASMIN GEOM 

(MM2) 
3239,04 7123,2 4519,2 2456,16 

Nº BARRES 29,63 64,98 45,95 18,717 

 30Ø12 65Ø12 46Ø12 19Ø12 

SEPARACIÓ 
(MM) 

329 328,45 350,86 393,4 

 

Per els vanos 13, 14, 15 i 16, al tenir tots els mateix ample i una longitud total de 22,47 m, 

l’armadura transversal a col·locar serà de 62Ø12 amb una separació de 327,06mm. 

 

 

6. DEFINICIÓ DE LA SECCIÓ 
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Taulell 

El taulell serà mixta compost per una llosa de formigó armat de 12 cm de cantell recolzats sobre 

dos bigues IPE200. 

La llosa de formigó variarà dependent de la zona de la passarel·la on es trobem, amb ample 

màxim de 4,25 m i un mínim de 2 m. Per altre banda, el cantell serà sempre constant. Es 

considera una pendent transversal del 0,5% per a la possible evacuació de les aigües i una 

pendent longitudinal màxima del 6,4% en un tram de la rampa. 

Les bigues IPE200 tindran ambdues un cantell de 0,2 m. 

Figura 5. Secció del taulell 

 

Taulell mixta homogeneïtzat respecte l’acer 

A continuació es procedeix a realitzar el càlcul del taulell mixta homogeneïtzat respecte l’acer 

de les rampes, on l’ample és de 2,20 m. Després, s’introduirà una taula amb les respectives 

mesures del taulell de les diferents parts de la passarel·la. 

𝐸𝑠 = 210.000 𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑐 = 30.000 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
= 7 

L’àrea de la llosa de formigó és de 0,2706 m2 i la de l’acer de 0,0057 m2. 

𝐴𝐶𝑅 =
𝐴𝐶

𝑛
= 0,0387 𝑚2 

𝐴𝑅 = 𝐴𝐶𝑅 + 𝐴𝑠 = 0,044 𝑚2 

𝐴𝐶𝑅 = 𝑏 · 𝑥 + 2 ((
𝑏𝐼𝑃𝐸

2
−

𝑡𝑤

2
) · (𝑥 − 𝑡𝑓)) = 0,0387 

Per tant, 

𝑥 = 𝑌𝐶𝑅 = 17 𝑚𝑚 

𝑌𝑐𝑑𝑔𝑅 =
(𝐴𝐶𝑅 · 𝑌𝐶𝑅) + (𝐴𝑠 · 𝑏𝐼𝑃𝐸)

𝐴𝑅
= 0,0202 𝑚 
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Figura 6. Secció del taulell homogeneïtzat 

 

Utilitzant el programa AutoCad, obtenim les característiques de les seccions: 

Taula 16. Resum de seccions homogeneïtzades  

 PLATAFORMA 
ESQ. 

RAMPES PLATAFORMA 
DRET. 

ESCALES 

XCDGR (M) 1,9545 1,2008 2,2258 1,10 
YCDGR (M) 0,0163 0,0206 0,0145 0,0218 
IXR (M4) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
IYR (M4) 0,4035 0,021 0,5892 0,0573 
IXYR (M4) 0,0025 0,0013 0,0028 0,0008 
RX (M) 0,0361 0,045 0,0337 0,0522 
RY (M) 2,2739 0,7393 2,5872 1,2953 

 

 

 

7. VERIFICACIÓ DELS ELU 
 

7.1. ELU de trencament en secció centre del vano més desfavorable 
 

Les comprovacions que s’efectuaran per verificar l’ELU de trencament són les següents: 

- Capacitat última a flexió 

- Esforç tallant últim 

- Interacció d’esforços: moment flector – tallant 

 

7.1.1. Capacitat última a flexió 
 

El moment últim de càlcul de la secció és en funció de l’esveltesa dels elements que la composen. 

La seva determinació és funció del tipus de secció: 

a) Seccions compactes: el moment resistent correspon a una plastificació completa de la 

secció 

b) Seccions moderadament esveltes: el moment resistent correspon a una plastificació 

parcial de la secció 
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c) Seccions esveltes: el moment resistent està limitat pel risc d’inestabilitats locals que 

poden afectar a les ales o a les ànimes de la secció i, en conseqüència, la determinació 

es basa en la distribució de tensions aplicada a una secció reduïda que es determinarà 

en funció de l’esveltesa dels elements comprimits de la secció, d’acord amb els criteris 

fixats en l’apartat 6.3.2. de RPX. 

La classificació d’una secció és funció de les seves dimensions geomètriques, característiques 

del material i del pla de deformacions corresponent al moment últim. L’element més esvelt 

d’una secció determina la classe de la mateixa. 

Classificació de l’ala comprimida 

 

Figura 7. Secció ala de la biga IPE200 

 

 

𝑐

𝑡
≤ 9휀 

On: 

𝑐 = 35,2 𝑚𝑚 

𝑡 = 8,5 𝑚𝑚 

휀 = √
235

𝑓𝑦 = 275
= 0,92 

Per tant, 

𝑐

𝑡
= 4,14 < 8,28 

L’ala pertany llavors a la classe 1, i com a conseqüència serà un ala compacta. 

Classificació de l’ànima 

La classificació es realitzarà a partir de la distribució plàstica de tensions en l’ànima. Per obtenir 

aquesta distribució es considerarà un ample eficaç de la llosa amb un ample més desfavorable, 

que en el nostre cas serà el de la plataforma de la dreta, amb 4,25 m. 
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En aquest cas tindrem: 

 fck=25 N/mm2    fy=275 N/mm2 

 γc=1,50     γa=1,10 

Per tant: 

- Capacitat de la llosa 

𝑁𝑐 = ℎ · 𝑏 · 0,85 ·
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
 

On: 

h es el gruix de la llosa, 120 mm 

b és l’ample eficaç de la llosa: 4,25 m 

𝑁𝑐 = 7225 𝑘𝑁 

- Capacitat de la secció metàl·lica 

𝑁𝑠 = À𝑟𝑒𝑎 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑎
= 5700 ·

275

1,10
= 1425 𝑘𝑁 

Com que Nc>Ns la fibra neutra plàstica es troba en l’interior de la llosa i tota la secció metàl·lica 

estarà traccionada. Per tant, les animes es podran considerar com compactes, d’acord amb 

l’article 6.3.3.1.1. de RPX. 

Classificació de la secció 

La secció podrà considerar-se com compacta, per el que la capacitat última de la secció vindrà 

donada pel seu moment plàstic. 

 

Moment últim de la secció 

D’acord amb els valors obtinguts anteriorment (capacitat última de la llosa i de la secció 

metàl·lica), la fibra neutra plàstica es troba dintre de la llosa. 

 

Figura 8. Z plàstica de la llosa 

 

 

𝑍𝑝𝑙 =
𝑁𝑠

𝑏 · 0,85 ·
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐

= 23,68 𝑚𝑚 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 
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Per tant, 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑁𝑐 · (
𝑍𝑝𝑙

2
+ ℎ − 𝑍𝑝𝑙 − 𝑣′) 

On: 

h = 120 mm 

v’ = 20,6 mm 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 409,78 𝑘𝑁𝑚 

 

Els esforços que sol·liciten la secció en estat límit últim vindran donats per els valors obtinguts a 

partir del programa SAP2000. La pitjor combinació per a aquesta secció determina els següents 

esforços sol·licitants: 

𝑀𝑠𝑑 = 56,11 𝑘𝑁𝑚 

S’ha de complir que: 

𝑴𝒔𝒅 = 𝟓𝟔, 𝟏𝟏 𝒌𝑵𝒎 < 𝑴𝑹𝒅 = 𝑴𝒑𝒍,𝑹𝒅 = 𝟒𝟎𝟗, 𝟕𝟖 𝒌𝑵𝒎 

 

 

7.1.2. Esforç tallant últim 
 

D’acord amb la RPX, l’avaluació de l’esforç tallant últim d’una secció es realitzarà segons l’article 

6.3.3.2.  

L’esforç tallant últim de càlcul d’un element mixta s’ha de considerar idèntic al de la part 

metàl·lica ja que la contribució del formigó sol ser petita. 

En aquest cas, donada l’existència de rigiditzadors intermedis, l’esforç tallant últim de càlcul s’ha 

de determinar mitjançant l’expressió: 

 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑐𝑟,𝑑 + 𝑉𝑡,𝑑 

On: 

Vcr,d  esforç tallant últim que provoca l’abonyegament de l’ànima 

Vt,d  capacitat post-crítica de càlcul de l’ànima 

Per poder considerar la capacitat post-crítica de l’ànima, els rigiditzadors transversals compliran 

les condicions indicades en el capítol 6.5 de RPX.  

 

En el nostre cas: 
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Figura 9. Secció ànima de la biga IPE200. Rigiditzadors transversals 

 

𝑑 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙′à𝑛𝑖𝑚𝑎 = 200 − 2 · (8,5) − 2 · (12) = 159 𝑚𝑚 

𝑎 = 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑠 = 200 𝑚𝑚 

 

Determinació de Vcr,d 

Vcr,d  es determina mitjançant l’expressió: 

𝑉𝑐𝑟,𝑑 = 𝑑 · 𝑡𝑤 ·
𝜏𝑡

𝛾𝑎
 

On tw és l’espessor de l’ànima. 

𝜏𝑡 = 𝜒 ·
𝑓𝑦

√3
 

 

Amb: 

𝜒 = 1 − 0,8 · (�̅�𝑤 − 0,8) < 1                      𝑝𝑒𝑟 �̅�𝑤 ≤ 1,25 

𝜒 =
1

�̅�𝑤
2                                                            𝑝𝑒𝑟 �̅�𝑤 > 1,25 

La esveltes relativa �̅�𝑤 es determina mitjançant l’expressió: 

�̅�𝑤 = √
𝑓𝑦 √3⁄

𝜏𝑐𝑟
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Essent: 

𝜏𝑐𝑟 = 𝑘𝜏 · 0,9 · 𝐸𝑎 · (
𝑡𝑤

𝑑
)

2

 

 

Per al coeficient d’abonyegament tangencial 𝑘𝜏 s’agafen els següents valors: 

𝑎

𝑑
= 1,258 > 1 

𝑘𝜏 = 5,34 +
4

(𝑎 𝑑)⁄ 2 = 7,89 > 5,78 

𝜏𝑐𝑟 = 7,89 · 0,9 · 210000 · (
8,5

159
)

2

= 1844,65 N/𝑚𝑚2 

�̅�𝑤 = √
275 √3⁄

1844,65
= 0,2933 < 1,25 

𝜒 = 1 − 0,8 · (0,2933 − 0,8) = 1,41 > 1 

Com que 𝜒 és més gran que 1, agafarem 𝜒 = 1 

𝜏𝑡 = 1 ·
275

√3
= 158,77 N/𝑚𝑚2  

𝑽𝒄𝒓,𝒅 = 159 · 5,6 ·
158,77

1,10
= 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 

 

Determinació de 𝑉𝑡,𝑑 

Vt,d es determina mitjançant la següent expressió: 

𝑉𝑡,𝑑 = 0,9 · 𝑔 · 𝑡𝑤 ·
𝜎𝑡

𝛾𝑎
· 𝑠𝑒𝑛Ø 

On: 

𝑔 = 𝑑 · 𝑐𝑜𝑠Ø − (𝑎 − 𝑠𝑐 − 𝑠𝑡) · 𝑠𝑒𝑛Ø 

𝜎𝑡 = √𝑓𝑦
2 − 3 · 𝜏𝑡

2 + 𝛹2 − 𝛹 

𝛹 = 1,5 · 𝜏𝑡 · 𝑠𝑒𝑛2Ø 

 

Per obtenir Ø es podrà agafar de forma aproximada: 

Ø =
2

3
· 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑑

𝑎
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Per seccions en calaix s’agafarà sc=st=0. Però, en el nostre cas les obtindrem mitjançant 

l’expressió: 

𝑠𝑐 ó 𝑠𝑡 =
2

𝑠𝑒𝑛Ø
· √

𝑀𝑁𝑓

𝑡𝑤 · 𝜎𝑡
≯ 𝑎 

Essent MNf el moment plàstic reduït de les ales del perfil en compressió o tracció, 

respectivament: 

𝑀𝑁𝑓 = 0,25 · 𝑏 · 𝑡𝑓
2 · 𝑓𝑦 · [1 − (

𝑁𝑓,𝑆𝑑

𝑏 · 𝑡𝑓 · 𝑓𝑦
)

2

] 

Amb b y tf, l’ample i l’espessor de l’ala considerada; Nf,Sd la resultant de compressions o traccions 

que sol·licita l’ala, degut al moment flector Msd i l’esforç axil Nsd, i fy el límit elàstic d’acer de l’ala 

considerada. 

Per tant, 

Ø =
2

3
· 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

159

200
= 25,656° 

𝛹 = 1,5 · 158,77 · 𝑠𝑒𝑛(2 · 25,656) = 185,90 N/𝑚𝑚2  

𝜎𝑡 = √2752 − 3 · 158,772 + 185,92 − 185,9 = 0 N/𝑚𝑚2 

 

Aleshores, la capacitat postcrítica de càlcul serà: 

𝑽𝒕,𝒅 = 𝟎 𝒌𝑵 

Esforç tallant últim   

𝑽𝑹𝒅 = 128,52 + 0 = 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 

𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 > 𝑉𝑆𝑑 = 7,21 𝑘𝑁 

 

7.1.3. Interacció flexió-tallant 
 

L’article 6.3.6. RPX estableix els criteris d’interacció d’esforços per a una secció. D’acord amb 

aquest article, per el cas del moment flector i el tallant s’obté el següent diagrama d’interacció: 
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Figura 10. Diagrama interacció flexió-tallant 

 

Es determinen a continuació els punts característics del diagrama d’interacció flexió-tallant. 

Punt A 

En aquest cas fem Nf,Sd=0 en les expressions de sc i st. Com tenim que 𝜎𝑡 és igual a 0, aquest 

canvi no ens afectarà per a res. 

𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 

Per tant: 

𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 

𝑀 = 0 𝑘𝑁𝑚 

 

Punt B 

En aquest cas fem sc=st=0 i s’obté el mateix que en el cas anterior: 

𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 

Mf,Rd és el moment plàstic de la secció obtingut sense considerar la col·laboració  de l’ànima. De 

forma aproximada vindrà donat per: 

𝑁𝑠 = 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑎
= 212,5 𝑘𝑁 (𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

𝑌𝐺 =
𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 · (ℎ + 𝑡𝑓 2⁄ )

𝑏 · 𝑡𝑓

𝑛
+ 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓

= 17,57 𝑚𝑚 

ℎ = 200 − 𝑌𝐺 −
𝑡𝑓

2⁄ = 163,62 𝑚𝑚 

𝑀𝑓,𝑅𝑑 = ℎ · 𝑁𝑠 = 34,77 𝑘𝑁𝑚 
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Punt C 

En aquest cas s’obté: 

𝑉 = 0,5 · 𝑉𝑅𝑑 = 0,5 · 128,52 = 64,26 𝑘𝑁 

𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 409,78 𝑘𝑁𝑚 

 

Punt D 

Per a aquest punt: 

𝑉 = 0 𝑘𝑁 

𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 409,78 𝑘𝑁𝑚 

 

Les sol·licitacions obtingudes en ELU es troben contingudes dintre del diagrama delimitat pels 

punts anteriors, el que significa que el nivell de seguretat obtingut resulta adequat. 

𝑀𝑠𝑑 =  56,11 𝑘𝑁𝑚   ;    𝑉𝑆𝑑 = 7,21 𝑘𝑁  

 

 

7.2. ELU de trencament en secció de recolzament més desfavorable 
 

Les comprovacions que s’efectuaran per verificar l’ELU de trencament en el recolzament són les 

mateixes que en el cas anterior. S’efectuaran al vano 9, on el moment i tallant de càlcul són 

màxims. 

- Capacitat última a flexió 

- Esforç tallant últim 

- Interacció d’esforços: moment flector – tallant 

 

7.2.1. Capacitat última a flexió 
 

Classificació de l’ala comprimida 

En aquest cas es tracta de l’ala inferior. Per classificar-la es procedeix com: 
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Figura 11. Secció ala de la biga IPE200 

 

 

𝑐

𝑡
≤ 9휀 

On: 

𝑐 = 35,2 𝑚𝑚 

𝑡 = 8,5 𝑚𝑚 

휀 = √
235

𝑓𝑦 = 275
= 0,92 

Per tant, 

𝑐

𝑡
= 4,14 < 8,28 

L’ala pertany llavors a la classe 1, i com a conseqüència serà un ala compacta. 

Classificació de l’ànima 

Es calcula la posició de la fibra neutra plàstica. Per a això s’igualen els axils parcials de les zones 

traccionades i comprimides. 

𝑁𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝 = 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑎
= 212,5 𝑘𝑁 

𝑁𝑎𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓 = 𝑏𝑓 · 𝑡𝑓 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑎
= 212,5 𝑘𝑁 

𝑁𝑎𝑙𝑚𝑎 = 𝑑 · 𝑡𝑤 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑎
= 256,5 𝑘𝑁 

𝑁Ø 𝑠𝑢𝑝 = 𝑁Ø 𝑖𝑛𝑓 = 𝑡𝑓 · 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∅(16𝑚𝑚) ·
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
= 743,05 𝑘𝑁 

212,5 + 743,05 + 256,5 · 𝑥 = (1 − 𝑥) · 256,5 + 212,5 + 743,05 
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513 · 𝑥 = 256,5 

𝑥 = 0,5 

𝑓𝑛𝑝 = 𝑏𝑓 + 𝑑(1 − 𝑥) = 88 𝑚𝑚 

La 𝑓𝑛𝑝 estarà a 88 mm des de la fibra inferior de la secció. 

A partir de les expressions de la taula 20.3.a de la EAE-08 obtenim: 

𝛼 = 1 − 0,5 = 0,5 

𝑑

𝑡𝑤
= 28,39 <

36 · 0,92

0,5
= 66,24 

Després l’ànima és de classe 1 i per tant compacta. 

Classificació de la secció 

La secció podrà considerar-se com compacta, per el que la capacitat última de la secció vindrà 

donada per el seu moment plàstic. 

Moment últim de la secció 

La resistència a flexió negativa de la secció aplicant càlcul plàstic, que com s’ha vist possible al 

ser secció compacta, l’obtenim agafant moments respecte el centro inferior de l’ala inferior, dels 

axils parcials anteriorment calculats: 

𝑴𝒑𝒍,𝑹𝒅 = −743,05 · 85𝑚𝑚 − 743,05 · 35𝑚𝑚 − 212,5 · 200𝑚𝑚 − 256,5 · 0,5 · 108,5𝑚𝑚

+ 256,5 · (1 − 0,5) · 8,5 𝑚𝑚 = −𝟏𝟒𝟒, 𝟓𝟎 𝒌𝑵𝒎 

 

7.2.2. Capacitat última a tallant 
 

𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑐𝑟,𝑑 + 𝑉𝑡,𝑑 

En el cas de seccions amb rigiditzadors verticals i longitudinals el valor de tallant crític s’obtindria 

a partir del menor valor de la tensió tangencial crítica obtinguda en cadascun dels subpanells en 

els que queda dividida l’ànima de la biga. En el nostre cas, al no tenir rigiditzadors longitudinal, 

només transversal, la tensió tangencial crítica obtinguda serà la de tota l’ànima, igual que en el 

cas anterior. 

Determinació de Vcr,d 

Vcr,d  es determina mitjançant l’expressió: 

𝑉𝑐𝑟,𝑑 = 𝑑 · 𝑡𝑤 ·
𝜏𝑡

𝛾𝑎
 

On tw és l’espessor de l’ànima. 

𝜏𝑡 = 𝜒 ·
𝑓𝑦

√3
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Amb: 

𝜒 = 1 − 0,8 · (�̅�𝑤 − 0,8) < 1                      𝑝𝑒𝑟 �̅�𝑤 ≤ 1,25 

𝜒 =
1

�̅�𝑤
2                                                            𝑝𝑒𝑟 �̅�𝑤 > 1,25 

La esveltes relativa �̅�𝑤 es determina mitjançant l’expressió: 

�̅�𝑤 = √
𝑓𝑦 √3⁄

𝜏𝑐𝑟
 

Essent: 

𝜏𝑐𝑟 = 𝑘𝜏 · 0,9 · 𝐸𝑎 · (
𝑡𝑤

𝑑
)

2

 

 

Per al coeficient d’abonyegament tangencial 𝑘𝜏 s’agafen els següents valors: 

𝑎

𝑑
= 1,258 > 1 

𝑘𝜏 = 5,34 +
4

(𝑎 𝑑)⁄ 2 = 7,89 > 5,78 

𝜏𝑐𝑟 = 7,89 · 0,9 · 210000 · (
8,5

159
)

2

= 1844,65 N/𝑚𝑚2 

�̅�𝑤 = √
275 √3⁄

1844,65
= 0,2933 < 1,25 

𝜒 = 1 − 0,8 · (0,2933 − 0,8) = 1,41 > 1 

Com que 𝜒 és més gran que 1, agafarem 𝜒 = 1 

𝜏𝑡 = 1 ·
275

√3
= 158,77 N/𝑚𝑚2  

𝑽𝒄𝒓,𝒅 = 159 · 5,6 ·
158,77

1,10
= 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 

 

Determinació de 𝑉𝑡,𝑑 

Vt,d es determina mitjançant la següent expressió: 

𝑉𝑡,𝑑 = 0,9 · 𝑔 · 𝑡𝑤 ·
𝜎𝑡

𝛾𝑎
· 𝑠𝑒𝑛Ø 

On: 

𝑔 = 𝑑 · 𝑐𝑜𝑠Ø − (𝑎 − 𝑠𝑐 − 𝑠𝑡) · 𝑠𝑒𝑛Ø 
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𝜎𝑡 = √𝑓𝑦
2 − 3 · 𝜏𝑡

2 + 𝛹2 − 𝛹 

𝛹 = 1,5 · 𝜏𝑡 · 𝑠𝑒𝑛2Ø 

 

Per obtenir Ø es podrà agafar de forma aproximada: 

Ø =
2

3
· 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑑

𝑎
 

 

Per seccions en calaix s’agafarà sc=st=0. Però, en el nostre cas les obtindrem mitjançant 

l’expressió: 

𝑠𝑐 ó 𝑠𝑡 =
2

𝑠𝑒𝑛Ø
· √

𝑀𝑁𝑓

𝑡𝑤 · 𝜎𝑡
≯ 𝑎 

Essent MNf el moment plàstic reduït de les ales del perfil en compressió o tracció, 

respectivament: 

𝑀𝑁𝑓 = 0,25 · 𝑏 · 𝑡𝑓
2 · 𝑓𝑦 · [1 − (

𝑁𝑓,𝑆𝑑

𝑏 · 𝑡𝑓 · 𝑓𝑦
)

2

] 

Amb b y tf, l’ample i l’espessor de l’ala considerada; Nf,Sd la resultant de compressions o traccions 

que sol·licita l’ala, degut al moment flector Msd i l’esforç axil Nsd, i fy el límit elàstic d’acer de l’ala 

considerada. 

Per tant, 

Ø =
2

3
· 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

159

200
= 25,656° 

𝛹 = 1,5 · 158,77 · 𝑠𝑒𝑛(2 · 25,656) = 185,90 N/𝑚𝑚2  

𝜎𝑡 = √2752 − 3 · 158,772 + 185,92 − 185,9 = 0 N/𝑚𝑚2 

 

Aleshores, la capacitat postcrítica de càlcul serà: 

𝑽𝒕,𝒅 = 𝟎 𝒌𝑵 

Esforç tallant últim   

𝑽𝑹𝒅 = 128,52 + 0 = 𝟏𝟐𝟖, 𝟓𝟐 𝒌𝑵 

𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 > 𝑉𝑆𝑑 = 97,37 𝑘𝑁 

 

7.2.3. Interacció flexió-tallant 
 

Es determinen a continuació els punts característics del diagrama d’interacció flexió-tallant. 
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Punt A 

En aquest cas fem Nf,Sd=0 en les expressions de sc i st. Com tenim que 𝜎𝑡 és igual a 0, aquest 

canvi no ens afectarà per a res. 

𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 

Per tant: 

𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 

𝑀 = 0 𝑘𝑁𝑚 

 

Punt B 

En aquest cas fem sc=st=0 i s’obté el mateix que en el cas anterior: 

𝑉𝑡,𝑑 = 0 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 

Mf,Rd és el moment plàstic de la secció obtingut sense considerar la col·laboració de l’ànima. 

𝑀𝑓,𝑅𝑑 = −743,05 · 85𝑚𝑚 − 743,05 · 35𝑚𝑚 − 212,5 · 200𝑚𝑚 = −131,67 𝑘𝑁𝑚 

 

Punt C 

En aquest cas s’obté: 

𝑉 = 0,5 · 𝑉𝑅𝑑 = 0,5 · 128,52 = 64,26 𝑘𝑁 

𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = −144,50 𝑘𝑁𝑚 

 

Punt D 

Per a aquest punt: 

𝑉 = 0 𝑘𝑁 

𝑀 = 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = −144,50 𝑘𝑁𝑚 

 

Entre els punts B i C es defineix l’equació de segon grau: 

𝑀 = 𝑀𝑓,𝑅𝑑 + (𝑀𝑅𝑑 − 𝑀𝑓,𝑅𝑑) · [1 − (
2𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑅𝑑
− 1)

2

] 

En el nostre cas: 

𝑀 = 131,67 + (144,5 − 131,67) · [1 − (
2𝑉𝑠𝑑

128,52
− 1)

2

] 

Comprovem si es verifica el ELU. 
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𝑀𝑠𝑑 = −77,22 𝑘𝑁𝑚 < 𝑀𝑓,𝑅𝑑 = −131,67 𝑘𝑁𝑚 

𝑉𝑠𝑑 = 97,374 𝑘𝑁 < 𝑉𝑅𝑑 = 128,52 𝑘𝑁 

7.3. ELU de vinclament lateral 
 

Sempre que l’ala comprimida d’una biga no tingui impedit el seu vinclament en un pla 

perpendicular a l’ànima de la biga, el moment de càlcul que sol·licita la biga MSd, haurà de ser 

inferior al moment últim de càlcul que pot provocar el vinclament lateral MLT,Rd, deduït d’acord 

amb els criteris establerts en l’article 6.4. de RPX. 

En aquest cas en particular es realitzaran dos verificacions. La primera correspon a l’ala superior 

del centre del vano durant la fase de servei de l’estructura. La segona verificació correspon a 

l’ala inferior de la biga en zona de recolzament durant la fase de muntatge, degut a que estarà 

comprimit, i al no existir encara connexió amb la llosa de formigó, pot existir risc de vinclament 

lateral. 

 

Figura 12. Rigiditzador transversal 

 

Segons la RPX, cal constatar la rigidesa dels diafragmes intermitjos calculant la longitud 

equivalent de vinclament entre rigiditzadors LP: 

𝐿𝑃 = 𝜋 · √
1

4
· 𝐸𝑎 · 𝐼𝑐 · 𝑎 · 𝛿

4

≥ 𝑎 

On: 

Ic inèrcia de l’ala comprimida amb relació al pla de l’ànima de la biga 
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a distància entre rigiditzadors 

δ desplaçament del rigiditzadors lateral degut a una càrrega unitària actuant en direcció 

d’aquest rigiditzador 

 

Ala comprimida superior 

En el nostre cas i per a les propietats de les seccions s’obté per l’ala comprimida superior en el 

centre del vano, un valor de δ=0,02 mm per a una força de 1 kN actuant com s’indica en 

l’esquema següent: 

 

Figura 13. Esquema obtenció de deformació amb una força unitària 

 

La distància a entre els rigiditzadors és de 200 mm. La variable que queda per determinar és Ic. 

La seva determinació és senzilla degut a que es tracta d’una secció constant en tota la longitud 

i per tant el seu valor serà de: 

𝐼𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝑡𝑓 · 𝑏𝑓

3

12
=

8,5 · 1003

12
= 708,3 · 103 𝑚𝑚4 

 

Aplicant l’expressió per determinar Lp en el cas de l’ala superior s’obté: 

𝐿𝑃 = 𝜋 · √
1

4
· 210000 · 708,3 · 103 · 200 · 0,02

4

= 1951 𝑚𝑚 > 𝑎 

La longitud de vinclament a utilitzar serà Lp i no la distància entre rigiditzadors. 

 

Ala comprimida inferior 

En el nostre cas i per a les propietats de les seccions s’obté per l’ala comprimida superior en el 

centre del vano, un valor de δ=0,01 mm per a una força de 1 kN actuant com s’indica en 

l’esquema següent: 

 

Figura 14. Esquema obtenció de deformació amb una força unitària 
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La distància a entre els rigiditzadors és de 200 mm. La variable que queda per determinar és Ic. 

La seva determinació és senzilla degut a que es tracta d’una secció constant en tota la longitud 

i per tant el seu valor serà de: 

𝐼𝑐,𝑠𝑢𝑝 =
𝑡𝑓 · 𝑏𝑓

3

12
=

8,5 · 1003

12
= 708,3 · 103 𝑚𝑚4 

 

Aplicant l’expressió per determinar Lp en el cas de l’ala superior s’obté: 

𝐿𝑃 = 𝜋 · √
1

4
· 210000 · 708,3 · 103 · 200 · 0,01

4

= 1640,6 𝑚𝑚 > 𝑎 

La longitud de vinclament a utilitzar serà Lp i no la distància entre rigiditzadors. 

 

7.3.1. Moment crític vinclament lateral en secció central del vano 
 

El moment últim de càlcul de vinclament lateral es calcula segons l’expressió: 

𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 𝜒𝐿𝑇 · 𝑀𝑅𝑑 

Essent 𝑀𝑅𝑑 el moment últim de càlcul de la secció metàl·lica sola en aquest cas. 

El coeficient de reducció 𝜒𝐿𝑇 es determina mitjançant: 

𝜒𝐿𝑇 =
1

∅𝐿𝑇 + [∅𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2 ]
1/2

≤ 1 

On: 

∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (�̅�𝐿𝑇
2 − 0,2) + �̅�𝐿𝑇

2 ] 

αLT = 0,21 Corba a, on b/h = 2 

EL valor de �̅�𝐿𝑇
2 , esveltesa relativa enfront al vinclament lateral, s’obté de la següent expressió: 

�̅�𝐿𝑇
2 = (

𝑀𝑅

𝑀𝑐𝑟
)

1
2

 

MR moment flector últim determinat amb coeficients parcials de seguretat per a la 

residència dels materials amb valor unitari 

Mcr moment crític elàstic de vinclament lateral determinat segons l’apartat 6.4.3. de RPX 

El moment crític elàstic de vinclament lateral d’una biga de secció compacta s’assimila amb 

criteri conservador a la torsió no uniforme de la secció, per el que es pot determinar 

mitjançant: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑊𝑦,𝑐 ·
𝜋2 · 𝐸𝑎 · 𝑖𝑐

2 · 𝐶1

𝐿𝑝
2  
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Per determinar el moment crític, s’ha de determinar llavors el mòdul elàstic resident de la 

secció respecte de la fibra més comprimida que en aquest cas és: 

𝑊𝑦,𝑐 = 220,7 · 10−6 𝑚3 

La determinació de ic es fa respecte la secció formada per l’ala comprimida i un terç de la zona 

de l’ànima comprimida: 

 

Figura 15. Secció d’ala superior i un terç de l’ànima comprimida 

 

𝑖𝑐 = 0,0128 𝑚 

El valor de C1 s’agafa igual a 2,75 donat que el moment és igual però de signa oposat. A la taula 

6.4.3.a de RPX es pot comprovar. Per tant, el moment crític serà: 

𝑀𝑐𝑟 = 220,7 · 10−6 ·
𝜋2 · 210000 · 0,01282 · 2,75

1,9512 = 108,29 𝑘𝑁𝑚 

El moment últim: 

𝑀𝑅 = 𝑊𝑃𝐿 · 𝑓𝑦 = 121,39 𝑘𝑁𝑚 

 

L’esveltesa relativa serà: 

�̅�𝐿𝑇
. = (

121,39

108,29
)

1
2

= 1,0587 

 

A partir d’això podem obtenir els valors de: 

∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (1,05872 − 0,2) + 1,05872] = 1,1506 

𝜒𝐿𝑇 =
1

1,1506 + [1,15062 − 1,05872]1/2 = 0,625 ≤ 1 

 

I llavors el valor de 𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 serà: 
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𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 0,625 · 121,39 = 75,81 𝑘𝑁𝑚 

El valor de càlcul del moment sol·licitant per a la situació més desfavorable del vano 9 és: 

𝑀𝑠𝑑 = 71,12 𝑘𝑁𝑚 

Per tant, queda verificada la seguretat enfront el vinclament lateral per a la secció del centre del 

vano. 

𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 75,81 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝑠𝑑 = 71,12 𝑘𝑁𝑚 

7.3.2. Moment crític vinclament lateral en la secció de recolzament 
 

El moment últim MR s’obté com es va fer al apartat anterior però utilitzant els coeficients parcials 

de seguretat per els materials amb valor unitari, d’aquesta forma resulta: 

𝑀𝑅 = 236,69 𝑘𝑁𝑚 

Per obtenir el moment crític s’ha de determinar el mòdul elàstic resistent de la secció respecte 

de la fibra més comprimida que en aquest cas és: 

𝑊𝑦,𝑐 = 7,35 · 10−5 𝑚3 

La determinació de 𝑖𝑐  es fa respecte la secció formada per l’ala comprimida i un terç de la zona 

de l’ànima comprimida: 

 

Figura 16. Secció d’ala inferior i un terç de l’ànima comprimida 

 

𝑖𝑐 = 0,012 𝑚 

El valor de C1 s’agafa igual a 2,75 donat que el moment és igual però de signa oposat. A la taula 

6.4.3.a de RPX es pot comprovar. Per tant, el moment crític serà: 

 

𝑀𝑐𝑟 = 7,35 · 10−5 ·
𝜋2 · 210000 · 0,0122 · 2,75

1,642 = 103,53 𝑘𝑁𝑚 
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La esveltesa relativa serà: 

�̅�𝐿𝑇
. = (

236,69

103,53
)

1
2

= 1,51 

A partir d’això podem obtenir els valors de: 

∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (1,512 − 0,2) + 1,512] = 1,778 

𝜒𝐿𝑇 =
1

1,778 + [1,7782 − 1,512]1/2 = 0,368 ≤ 1 

 

I llavors el valor de 𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 serà: 

𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 0,368 · 236,69 = 86,94 𝑘𝑁𝑚 

El valor de càlcul del moment sol·licitant per a la situació de muntatge del vano 9 és: 

𝑀𝑠𝑑 = 65,52 𝑘𝑁𝑚 

Per tant, queda verificada la seguretat enfront el vinclament lateral per a la secció del 

recolzament. 

𝑀𝐿𝑇,𝑅𝑑 = 86,94 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝑠𝑑 = 65,52 𝑘𝑁𝑚 

 

 

 

8. VERIFICACIÓ DELS ELS 
 

8.1. ELS de deformació de l’estructura 
 

Segons la IAP-11 i seguint els criteris establerts en la RPX, les deformacions per a la combinació 

poc probable (característica) establerta en la IAP vigent, no han d’afectar a l’aparença o 

funcionalitat de l’obra. Aquestes no es veuran afectades si en la combinació característica la 

fletxa és inferior a L/1200. 

La nostre zona d’estudi serà el vano 9, on es presenta la longitud major del conjunt, amb una 

llum de 5,95 m. 

Per realitzar la comprovació d’Estat Límit de deformacions de l’estructura s’ha considerat primer 

carregar tots els vans amb la combinació característica i veure el moment que tenim en el centre 

del vano 9. Després calculem el moment de fissuració de la secció i ho comparem amb el 

moment donat anteriorment. Es veurà que el de fissuració és més petit que el característic. Una 

vegada verifiquem això trobem els punts en l’envolvent on tenim el moment de fissuració i entre 

aquell interval de dos punts canviarem al SAP2000 la secció a utilitzar. Ja no serà tipus mixta, 

sinó que en l’interval tindrem una secció completament d’acer. Això es fa perquè el formigó ja 

està fissurat i no dona resistència davant la deformabilitat. Després d’introduir això al programa 
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informàtic es consideraran dues hipòtesis de càrrega característica (ELS2 i ELS5) i agafarem la 

fletxa màxima. 

Moment característic 

𝑀𝑘 = 47,42 𝑘𝑁𝑚 

 

Moment de fissuració 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙 ·
𝐼𝑏

ℎ
2⁄

 

On: 

𝐼𝑏 =
𝑏 · ℎ3

12
= 612 · 106 𝑚𝑚4 

 

𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 {(1,6 −
ℎ

1000
) · 𝑓𝑐𝑡𝑚; 𝑓𝑐𝑡𝑚} = 1,48 · 0,3√𝑓𝑐𝑘

23
= 3,796 𝑀𝑃𝑎 

 

Per tant, 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 3,796 · 612 · 106 ·
2

120
= 38,72 𝑘𝑁𝑚 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema de moments amb combinació característica 

 

On: 

𝑋1 = 2,10 𝑚  ;    𝑋2 = 3,75 𝑚 
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Canviant les propietats de la secció en aquest interval ens surt una fletxa màxima de: 

Taula 17. Resultat de deformacions màximes 

 
TRAM 

COMBINACIÓ CARACTERÍSTICA 

FLETXA MÀXIM OBTINGUDA  FLETXA MÀXIMA PERMESA  

VANO 9 4,8 mm 5,0 mm 

 

Com es pot veure, en el vano més desfavorable es compleix el criteri establert. 

 

8.2. ELS de vibracions 
 

En el cas de ponts amb zones transitables per vianants, cal verificar que no es 
produeixin vibracions que causin vibracions desagradables o que causin inquietud. 
 
Aquestes condicions es compleixen quan la màxima acceleració vertical que es pot produir, en 

m/s2, no supera el valor de 0,5√𝑓0 a cap punt accessible per vianants, essent f0 la freqüència del 

primer mode de vibració vertical, expressada en hertz. 
 
En passarel·les peatonals, es considera admissible l’acceleració màxima quan: 
 

𝑦𝑒 ≤
√𝑓0

80 · 𝑓0
2 · 𝑘 · 𝛹

 

On: 

ye fletxa estàtica, en m, produïda pel peató de 750 N situat en el punt de màxima deflexió. 

f0 freqüència del primer mode vibració vertical, en hertz. 

k factor de configuració. 

Ψ factor de forma dinàmica 

 

El programa de càlcul SAP2000 permet realitzar l’anàlisi dinàmic d’una estructura i trobar-ne les 

freqüències associades als modes propis d’oscil·lació. La freqüència associada al primer mode 

d’oscil·lació és: 

𝑓0 = 2,9935 𝐻𝑧 

Atès que el tram més desfavorable és el vano 9. Els factors k i Ψ prenen els següents valors: 

 

𝑘 = 0,6 

𝛹 = 4,9 
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Aplicant la càrrega sobre l’estructura es troba: 

 

𝑦𝑒 = 0,82 𝑚𝑚 < 6,50 𝑚𝑚 

 

Es pot veure que compleix l’estat límit de vibracions. 

 

 

8.3. ELS de plastificacions locals 
 

D’acord amb el establert en RPX, les comprovacions tensionals en condicions de servei es 

realitzen amb els següents objectius: 

 Garantir un comportament quasi-lineal del pont davant les càrregues de servei, a 

efectes de la validesa dels models de càlcul usualment adoptats per el control dels 

restants estats límits de servei.    

 Acotar els possibles fenòmens d’acumulació de deformacions plàstiques romanents 

davant sobrecàrregues repetitives. 

 Evitar els fenòmens de fatiga de baix número de cicles, no contemplats en els models 

de comprovació de l’estat límit de fatiga inclosos en la recomanació. 

 Controlar els fenòmens de microfissuració longitudinal de formigons comprimits. 

 

Les tensions de comparació obtingudes en l’acer no hauran de superar els següents valors: 

- Combinació freqüent:  0,75fy 

- Combinació característica: 0,90fy 

Essent la tensió de comparació en aquest cas: 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 

 

8.3.1. Comprovació de l’estat tensional 
 

D’acord amb el indicat en el punt anterior, es procedeix a verificar les tensions de la secció d’acer 

en el recolzament i les tensions de compressió en el formigó del vano central. 

Gràcies al programa informàtic SAP2000 sabrem els esforços en tots els recolzaments . Mirarem 

en els casos on l’axil, tallant i moments siguin màxims per separat. 
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8.3.1.1. Tensions en secció d’acer 

 

Combinació freqüent 

- Màxim axil de compressió en el taulell: vano 12. 

Esforços: 

𝑁 = −17,62 𝑘𝑁 

𝑉 = 23,17 𝑘𝑁 

𝑀 = −16,0 𝑘𝑁𝑚 

Propietats de la secció: 

À𝑟𝑒𝑎 = 0,044 𝑚2 

𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚4 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0,20 𝑚 

Per tant, 

𝜎𝐿 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑥
= 32,40 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
𝑉 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

2

𝐼𝑥
= 9,27 𝑀𝑃𝑎 

Comprovem, 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 36,16 𝑀𝑃𝑎 < 0,75𝑓𝑦 = 206,25 𝑀𝑃𝑎 

 

- Màxim moment en el recolzament : vano 9 

Esforços: 

𝑁 = −9,0 𝑘𝑁 

𝑉 = 61,20 𝑘𝑁 

𝑀 = −48,53 𝑘𝑁𝑚 

Propietats de la secció: 

À𝑟𝑒𝑎 = 0,0853 𝑚2 

𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚4 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0,20 𝑚 

Per tant, 

𝜎𝐿 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑥
= 97,17 𝑀𝑃𝑎 
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𝜏 =
𝑉 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

2

𝐼𝑥
= 24,48 𝑀𝑃𝑎 

Comprovem, 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 106,02 𝑀𝑃𝑎 < 0,75𝑓𝑦 = 206,25 𝑀𝑃𝑎 

 

 

- Màxim tallant en el recolzament: vano 9 

Al ser el mateix punt d’estudi que en el cas anterior, el resultat serà exactament el mateix: 

 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 106,02 𝑀𝑃𝑎 < 0,75𝑓𝑦 = 206,25 𝑀𝑃𝑎 

 

Combinació característica 

- Màxim axil de compressió en el taulell: vano 12. 

Esforços: 

𝑁 = −17,62 𝑘𝑁 

𝑉 = 23,17 𝑘𝑁 

𝑀 = −16,0 𝑘𝑁𝑚 

Propietats de la secció: 

À𝑟𝑒𝑎 = 0,044 𝑚2 

𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚4 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0,20 𝑚 

Per tant, 

𝜎𝐿 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑥
= 32,40 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
𝑉 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

2

𝐼𝑥
= 9,27 𝑀𝑃𝑎 

Comprovem, 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 36,16 𝑀𝑃𝑎 < 0,9𝑓𝑦 = 247,5 𝑀𝑃𝑎 

 

- Màxim moment en el recolzament : vano 9 
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Esforços: 

𝑁 = −9,54 𝑘𝑁 

𝑉 = 64,92 𝑘𝑁 

𝑀 = −51,48 𝑘𝑁𝑚 

Propietats de la secció: 

À𝑟𝑒𝑎 = 0,0853 𝑚2 

𝐼𝑥 = 0,0001 𝑚4 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 0,20 𝑚 

Per tant, 

𝜎𝐿 =
𝑁

𝐴
+

𝑀𝑥 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑥
= 103,07 𝑀𝑃𝑎 

        

𝜏 =
𝑉 · 𝑦𝑚𝑎𝑥

2

𝐼𝑥
= 25,97 𝑀𝑃𝑎 

Comprovem, 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 112,46 𝑀𝑃𝑎 < 0,90𝑓𝑦 = 247,5 𝑀𝑃𝑎 

 

- Màxim tallant en el recolzament: vano 9 

Al ser el mateix punt d’estudi que en el cas anterior, el resultat serà exactament el mateix: 

 

𝜎𝑐𝑜 = √𝜎𝐿
2 + 3 · 𝜏2 = 112,46 𝑀𝑃𝑎 < 0,90𝑓𝑦 = 247,5 𝑀𝑃𝑎 

 

8.3.1.2. Tensions en secció de formigó 

 

Les tensions de compressió en el formigó en la secció del centre del vano són les següents: 

 

 

8.4. ELS de fissuració 
 

Una manera de comprovar l’obertura de fissura característica i la seva idoneïtat respecte a la 

durabilitat del taulell és mitjançant l’aplicació directa de l’Article 49 de la EHE-08, Instrucción del 

Hormigón Estructural. 
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7.4.1.  Fissuració per tracció centre del vano 

 
L’expressió general que determina l’obertura de fissura característica és: 

𝑊𝑘 = 𝛽 · 𝑠𝑚 · 휀𝑠𝑚 

On: 

β factor que depèn de la naturalesa de les càrregues que produeixen fissuració. En aquest 

cas, s’agafa un valor d’1,7, que correspon al cas de les accions no indirectes. 

Sm és la separació mitja final entre fissures. Es calcula mitjançant l’expressió: 

𝑠𝑚 = 2𝑐 + 0,2𝑠 + 0,4𝑘1 · ∅ ·
𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧

𝐴𝑠
 

c és el recobriment del formigó, de valor: 

𝑐 = 𝑟𝑚𝑒𝑐 − ∅ 𝑙
2

= 48 − 8 = 40 𝑚𝑚 

s separació entre les armadures longitudinals, de valor: 

𝑠 =
𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑛°𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠
=

4250

8
= 531,25 𝑚𝑚 

k1 és un coeficient que té en compte la influència del diagrama de tensions del formigó. En 

aquest cas serà igual a 0,125 

Ø diàmetre de les barres de l’armat. En el nostre cas de 16 mm. 

Ac, ef àrea de formigó en la zona de recobriment, constituïda per un rectangle de base la 

separació entre barres (531,25 mm) i d’altura, la quarta part del cantell de la llos, és a 

dir, 30 mm. Per tant, l’àrea eficaç és de 15937,5 mm2. 

As Àrea de les barres, 1608,50 mm2 

Per tant, 

𝑠𝑚 = 194,18 𝑚𝑚 

 

εsm és la deformació mitja produïda per la combinació quasi-permanent de càrregues. Es 

determina mitjançant la següent expressió: 

휀𝑠𝑚 =
𝜎𝑠

𝐸𝑠
· (1 − 𝑘2 · (

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

) 

σs és la tensió en l’armadura considerant la secció fissurada. 

𝜎𝑠 = 𝑛𝑠 ·
𝑀𝑐𝑝

𝐼𝑛è𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑠.
· (𝑑 − 𝑥𝑛) 

On: 

𝑛𝑠 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐𝑚,28
=

200000

8500 √25 + 8
3 = 7,336 
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𝑥𝑛 = 𝑑 · (𝑛𝑠𝜌𝑠1 (1 +
𝜌𝑠2

𝜌𝑠1
) · (−1 + √1 +

2 (1 +
𝜌𝑠2

𝜌𝑠1
·

𝑑′

𝑑
)

𝑛𝑠𝜌𝑠1 (1 +
𝜌𝑠2
𝜌𝑠1

)
 ) 

𝜌𝑠1 = 𝜌𝑠2 =
𝐴𝑠1

𝑏𝑑
= 0.00525 

𝑥𝑛 = 15,28 𝑚𝑚 

𝐼𝑓𝑖𝑠 = 𝑛𝑠𝐴𝑠1(𝑑 − 𝑥𝑛)(𝑑 −
𝑥𝑛

3⁄ ) + 𝑛𝑠𝐴𝑠2(𝑥𝑛 − 𝑑′)(
𝑥𝑛

3⁄ − 𝑑′) = 61,335 𝑚4 

 

Mcp moment de càrregues permanents, Mcp= 40,58 kNm 

 

𝜎𝑠 = 275,26 𝑀𝑃𝑎 

 

k2 es un coeficient que té en compte la repetició de les càrregues actuants. Es considera de 

valor 1, que correspon a càrregues instantànies. 

Es 200.000 MPa 

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
=

𝑀𝑓𝑖𝑠

𝑀𝑐𝑝
 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙 ·
𝐼𝑏

ℎ 2⁄
 

On: 

𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙 = 3,796 MPa 

𝐼𝑏 =
𝑏ℎ3

12
= 612 𝑚4 

Per tant, 

𝑀𝑓𝑖𝑠 = 38,72 𝑘𝑁𝑚 

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
=

𝑀𝑓𝑖𝑠

𝑀𝑐𝑝
= 0,9541 

Ara ja podem calcular la deformació mitja. Hem de comprovar, a part de Wk, que: 

(1 − 𝑘2 · (
𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2

) > 0,4 

휀𝑠𝑚 = 0,5448
𝜎𝑠

𝐸𝑠
> 0,4

𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

Calculem l’obertura de la fissura 

𝑊𝑘 = 1,7 · 194,18 · 0,00075 = 0,247 𝑚𝑚 < 0,3 𝑚𝑚 
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7.4.2.       Fissuració per tracció en el recolzament 
 

Es calcula igual que en l’apartat anterior. Només canviaran les següents dades: 

Mcp moment de càrregues permanents, Mcp=- 43,61 kNm 

 

𝜎𝑠 = 295,81 𝑀𝑃𝑎 

 

 

𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
=

𝑀𝑓𝑖𝑠

𝑀𝑐𝑝
= 0,8879 

휀𝑠𝑚 = 0,606
𝜎𝑠

𝐸𝑠
> 0,4

𝜎𝑠

𝐸𝑠
 

Calculem l’obertura de la fissura 

𝑊𝑘 = 1,7 · 194,18 · 0,0008961 = 0,29 𝑚𝑚 < 0,3 𝑚𝑚 

 

7.4.3. Microfissuració per compressió al vano central 
 

Agafem el moment més gran entre la combinació característica, el moment fissurat i el de 

càrregues permanents. En el nostre cas, el més desfavorable és el característic. 

𝑀𝑘 = 47,42 𝑘𝑁𝑚 

Hem de comprovar que: 

𝜎𝑐𝑘 < 0,6𝑓𝑐𝑘  

On: 

𝜎𝑐𝑘 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
· 𝑥𝑛 = 11,82 𝑀𝑃𝑎 < 0,6 · 25 = 15 𝑀𝑃𝑎 

 

7.4.4. Microfissuració per compressió en el recolzament 
 

Agafem el moment més gran entre la combinació característica, el moment fissurat i el de 

càrregues permanents. En el nostre cas, el més desfavorable és el característic. 

𝑀𝑘 = −51,48 𝑘𝑁𝑚 

Hem de comprovar que: 

𝜎𝑐𝑘 < 0,6𝑓𝑐𝑘  
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On: 

𝜎𝑐𝑘 =
𝑀𝑘

𝐼𝑓𝑖𝑠
· 𝑥𝑛 = 12,83 𝑀𝑃𝑎 < 0,6 · 25 = 15 𝑀𝑃𝑎 

 

9. DIMENSIONAMENT DE LA CONNEXIÓ 
 

9.1. Criteris generals 
 

S’hauran de disposar connectors que assegurin el treball conjunt del formigó i de la part 

metàl·lica de l’estructura i, conseqüentment, que tinguin la capacitat necessària per transmetre 

els esforços rasants que es generin en la superfície de contacte entre l’acer i el formigó. 

RPX senyala que “la conexión en puentes debe ser tal que la resistencia última a flexión de las 

secciones no venga determinada por el número de conectadores”. D’acord amb aquest principi, 

la connexió no s’haurà de dimensionar pels esforços sol·licitants sinó que per la capacitat 

resistent a flexió de les seccions. 

Així, per determinar el número de connectors necessaris entre dos seccions, només és precís 

conèixer l’estat tensional corresponent al moment flector últim resistent en aquelles dos 

seccions. 

A més dels connectors, són indispensable armadures transversals de rasant en l’entorn dels 

mateixos per assegurar la transferència d’esforços a través de qualsevol superfície de 

trencament per cisallament previsible. 

 

9.2. Resistència dels connectadors 
 

L’esforç rasant últim d’un connectador serà el menor dels valors següents: 

𝑃𝑅𝑑 = 0,8𝑓𝑢 ·
𝜋 · 𝑑2

4
·

1

𝛾𝑣
 

𝑃𝑅𝑑 = 0,29𝛼 · 𝑑2 · √𝑓𝑐𝑘 · 𝐸𝑐 ·
1

𝛾𝑣
 

Essent: 

fu tensió de trencament de l’acer del pern = 450 MPa 

fck resistència característica del formigó. 

Ec mòdul d’elasticitat del formigó 

α=0,2·((h/d)+1)≤1 

h altura total del pern. 

γv coeficient parcial de seguretat de valor 1,25. 
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En el nostre cas disposarem de connectadors 19 mm de diàmetre i 57 mm d’altura. Per tant, la 

primera equació dona un valor més petit: 

𝑃𝑅𝑑 = 81,7 𝑘𝑁 

9.3. Exigències constructives 
 

La RPX ens diu unes exigències constructives que haurem de complir: 

- Altura total del pern no haurà de ser inferior , una vegada soldats, a 3 vegades el 

diàmetre nominal.  

 

ℎ = 80𝑚𝑚 > 3∅ = 57𝑚𝑚 

 

- Dimensions del cap han de complir: 

 

 Diàmetre major que 1,5∅=28,5mm 

 Altura major a 0,4∅=7,6mm 

 

 

- Separació mínima de connectadors 

 

 Direcció de l’esforç: 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 5∅ = 95𝑚𝑚 

 Direcció perpendicular a l’esforç: 𝑙𝑚𝑖𝑛 = 2,5∅ = 47,5𝑚𝑚  

 

 

- Distància mínima del connector a la vora de la xapa serà de 25mm. 

 

- Separació màxima de perns. Tenim dos opcions: 

 

 

 800 mm 

 6 vegades l’espessor de la llosa de formigó → 720 mm 

 

- El diàmetre nominal dels perns connectadors no serà superior a 2,5 vegades l’espessor 

de la xapa a la que es solda 

 

∅ < 2,5𝑡𝑓 = 2,5 · 8,5 = 21,25𝑚𝑚 > ∅ = 19𝑚𝑚 

 

 

9.4. Determinació del número de connectadors 
 

Per obtenir l’esforç rasant que la connexió ha de ser capaç de transmetre entre la secció centre 

i la secció sobre la pila de cada vano, d’acord amb el que s’ha explicat en l’apartat 8.1., s’ha de 

calcular, en primer lloc, l’esforç de compressió en el formigó de la secció centre del van 

corresponent al moment resistent Mrd; i, en segon lloc, la força de tracció en les armadures en 

la secció sobre la pila. 
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𝑟𝑆𝑑 =
𝐹𝑐 + 𝐹𝑦

𝐿
 

 

D’aquesta forma s’obté la llei de rasants, constant entre els punts d’inflexió, per la qual s’ha de 

dimensionar la connexió. Tot i considerar una distribució uniforme de rasant, RPX senyala que 

amb objecte de limitar la deformabilitat de la connexió i assegurar un comportament quasi-

lineal de la estructura en servei, la disposició dels connectadors calculats s’ha d’ajustar en lo 

possible a l’evolvent d’esforços rasants elàstics- Considerant simplificadament la forma 

triangular per a la llei de rasants elàstics, es substitueix la llei uniforme per la seva equivalent 

triangular i es determina el número de connectors necessaris, com una distribució uniforme per 

intervals i el valor de PRd abans calculat 

A continuació, per tal d’assegurar l’absència d’abonyegaments locals en l’ala metàl·lica (RPX, art. 

6.3.2.3.), s’ha de complir la condició de separació màxima longitudinal entre connectadors: 

22𝑡√
235

𝑓𝑦
= 172,86 𝑚𝑚 

I que la distància de la vora de l’ala fins la primera fila de connectors sigui inferior a: 

9𝑡√
235

𝑓𝑦
= 70,72 𝑚𝑚 

 

D’acord amb l’anterior, els connectors a disposar seran: 

Taula 18. Taules de la quantitat de connectors necessaris 

VANO 1 (4,42 m) 

Connectadors 1c/50 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 1,10 m 1,86 m 0,80 m 0,66 m 

Connect. Total 22 18 10 13 

 

VANO 2 (5,05 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 0,93 m 0,785m 1,57 m 0,45 m 1,32 m 

Connect. Total 18 10 6 6 26 

 

VANO 3 (5,64 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 

Longitud actuació 1,0 m 1,19m 2,76 m 0,28 m 0,41 m 

Connect. Total 20 16 18 4 6 

 

VANO 4 (4,39 m) 

Connectadors 1c/50 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 0,95 m 2,49 m  0,34 m 0,75 m 

Connect. Total 19 25 5 15 
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VANO 5 (1,50 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 0,25 m 0,125 m 0,75 m 0,125 m 0,25 m 

Connect. Total 5 2 8 2 5 

 

VANO 6 (5,0 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 

Longitud actuació 0,8 m 0,98 m 2,56 m 0,15 m 0,51 m 

Connect. Total 16 11 17 2 8 

 

VANO 7 (5,01 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 

Longitud actuació 0,8 m 0,98 m 2,57 m 0,15 m 0,51 m 

Connect. Total 16 11 17 2 8 

 

VANO 8 (5,72 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 

Longitud actuació 1,14 m 1,05 m 2,67 m 0,21 m 0,65 m 

Connect. Total 23 14 18 3 9 

 

VANO 9 (5,95 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/150 1c/75 1c/70 

Longitud actuació 1,25 m 1,17 m 2,78 m 0,35 m 0,40 m 

Connect. Total 25 16 19 5 6 

 

VANO 10 (3,67 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 0,54 m 0,35 m 1,78 m 0,47 m 0,53 m 

Connect. Total 5 2 8 2 5 

 

VANO 11 (1,26 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 0,19 m 0,095 m 0,68 m 0,095 m 0,20 m 

Connect. Total 4 2 7 2 4 

 

VANO 10 (3,21 m)  

Connectadors 1c/50 1c/75 1c/100 1c/75 1c/50 

Longitud actuació 0,44 m 0,27 m 1,85 m 0,41 m 0,24 m 

Connect. Total 9 4 19 6 5 

 

Per tant, fent la suma de tots els connectadors, tindrem un total de 609 perns connectadors. 
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9.5. Armadures transversals de rasant 
 

La seguretat d’una secció de trencament de la llosa es considera verificada si es compleix la 

següent condició: 

𝐻𝑆𝑑 ≤ 𝐻𝑅𝑑 

Hsd esforç rasant longitudinal de càlcul per unitat de longitud que actua en la superfície 

objecte d’avaluació. 

Hrd esforç rasant últim de càlcul per unitat de longitud. 

Per Hrd, RPX indicia que s’agafi el valor que resulta de multiplicar l’esforç rasant últim d’un 

connector, calculat d’acord amb els aparts corresponents, pel número de connectors per unitat 

de longitud que es troben disposats. 

D’acord amb l’anterior, els rasants de càlcul seran els següents: 

Taula19. Rasant de càlcul 

Connectors HSd (kN/m) 

1c/50 1364 

1c/70 1167,14 

1c/75 1089,33 

1c/100 716 

1c/150 544,67 

 

En quant el valor de Hrd, s’ha d’adoptar el menor dels dos valors següents: 

𝐻𝑅𝑑 = 2,5 · 𝜂 · 𝜏𝑅𝑑 · 𝐴𝑐𝑣 + 𝐴𝑡𝑠 ·
𝑓𝑠𝑘

𝛾𝑠
 

𝐻𝑅𝑑 = 0,20 · 𝜂 · 𝜏𝑅𝑑 · 𝐴𝑐𝑣 ·
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
 

On: 

𝛾𝑠 = 1,15  

𝛾𝑐 = 1,50  

𝜂 = 1,0    per formigons normals 

Acv àrea per unitat de longitud de superfície de trencament 

Ats àrea per unitat de longitud de totes les armadures que travessen la superfície de 

trencament  

τrd tensió tangencial de càlcul del formigó. Per aquest cas 0,30 perquè fck són 25 MPa 

 

La superfície de trencament és la que s’indica en la figura següent: 
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Figura 18. Secció del connector 

 

Els valors de les superfícies de trencament per a cada cas es presenten en el següent quadre 

juntament amb els valors de HRd per a la segona equació: 

Taula 20. Valors de la superfície de trencament 

Connectors Sup. 1-1 (m2/m) Sup.2-2 (m2/m) HRd 1-1 (kN/m) HRd 2-2 (kN/m) 

1 0,12 0,14 400 467 

 

S’aplica a continuació la primera equació per determinar l’armadura de rasant necessària. 

S’iguala aquesta equació amb els valors HSd i se n’obté l’àrea d’armadura necessària per cada 

cas. 

Taula 21. Armadura necessària a rasant 

Connectors HSd Ats 1-1 (mm2/m) Ats 2-2 (mm2/m) 

1c/50 1634 6456,73 6394 

1c/70 1167,14 4504,4 4441,67 

1c/75 1089,33 4177,64 4116,3 

1c/100 817 3040,18 2977,45 

1c/150 544,67 1898,55 1835,82 
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10. CIMENTACIONS 
 

10.1. Consideracions generals 
 

Tenint en compte les càrregues transmeses i el tipus de terreny serà necessària una cimentació 

superficial.  

Totes les sabates seran de les mateixes dimensions per agilitzar les obres alhora de la 

construcció. Aquesta consideració ha sigut possible perquè els pilars metàl·lics introdueixen 

unes càrregues al terreny semblants, per tant, s’ha pensat en agafar la més desfavorable de 

totes i fer un dimensionament. Els pilars transmetran les càrregues a partir d’una placa 

d’ancoratge (400 x 400) amb quatre perns de Ø16 mm de longitud 400 mm. En els plànols es 

detallarà aquesta placa d’ancoratge amb tot detall. 

Segons l’estudi Geotècnic realitzat, la tensió admissible del terreny serà de 98 kPa.  

Per comprovar els nostres càlculs, hem realitzat un estudi amb un programa de càlcul, GEO5, on 

es realitzen les comprovacions necessàries. 

Els esforços dels pilars han estat obtinguts gràcies a un dimensionament en 3D de l’estructura 

utilitzant SAP2000. 

 

10.2. Predimensionament de la sabata 
 

S’ha agafat com a pilar més desfavorable el pilar número 3 amb: 

Taula 22. Dades de la cimentació 

A (m) B (m) H (m) Nk (kN) Mxk (kNm) Myk (kNm) σadm (kPa) 

1.65 1.65 0.35 184 5,71 25,53 98 

 

Cal destacar que amb el programa de càlcul SAP2000 hem vist que el pilar número 7  té el doble 

de moment que el número 3 però l’axil és menor que el nº 3, per tant, s’ha optat per aquest 

últim encara que el moment que ha de resistir sigui menor. 

 

10.3. Comprovació de tensions resultants 
 

Alhora de calcular les tensions en el contacte entre sabata i sòl s’ha de tenir en compte que els 

esforços no es majoren, per tant tindrem: 

𝑁 = 𝑁𝑘 + 𝑃𝑃 = 184 + (25 · 1,65 · 1,65 · 0,35) = 207,82 𝑘𝑁 

Les tensions resultants són el fruit del càlcul de les tensions produïdes pels esforços calculats 

anteriorment: 
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𝜎1 =
𝑁

𝐴 · 𝐵
= 76,33 𝑘𝑃𝑎 

𝜎2 =
6 · 𝑀𝑦

𝐴2 · 𝐵
= 34,10 𝑘𝑃𝑎 

𝜎3 =
6 · 𝑀𝑥

𝐵2 · 𝐴
= 7,62 𝑘𝑃𝑎 

Aquestes tensions resultant han de complir tres criteris descrits a continuació: 

 Criteri 1 

𝜎𝑚𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

on: 

𝜎𝑚𝑒𝑑 = 𝑝 +
𝑁𝑘

𝐵
= 𝜎1 

Com σ1 ja ha estat calculada, passem directament a la comprovació: 

𝝈𝒎𝒆𝒅 = 𝟕𝟔, 𝟑𝟑 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝝈𝒂𝒅𝒎 = 𝟏𝟓𝟎 𝒌𝑷𝒂 

Criteri 2 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 1,25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 

on: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 118,06 𝑘𝑃𝑎 

 

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟎𝟔 𝒌𝑷𝒂 ≤ 𝟏, 𝟐𝟓 · 𝝈𝒂𝒅𝒎 = 𝟏𝟐𝟐, 𝟓 𝒌𝑷𝒂 

Criteri 3 

𝜎𝑚𝑖𝑛 ≥ 0 

on: 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3 = 34,61 𝑘𝑃𝑎 

 

𝝈𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟒, 𝟔𝟏 𝒌𝑷𝒂 ≥ 𝟎 

Com podem observar, totes les tensions resultants són admissibles. 
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10.4. Armat de la sabata 
 

10.4.1. Sol·licitacions de càlcul 
 

Primer de tot, per tal de dur a terme les comprovacions estructurals resistents, els esforços s’han 

de majorar. Considerem que el 60% dels esforços del pilar provenen de les càrregues 

permanents i el 40% restant de les sobrecàrregues. 

𝑁𝑑 = 1,35 · (0,6𝑁𝑘 + 𝑃𝑃) + 1,5 · (0,40𝑁𝑘) = 291,60 𝑘𝑁 

𝑀𝑥,𝑑 = 1,35 · 0,6 · 𝑀𝑥𝑘 + 1,5 · 0,4 · 𝑀𝑥𝑘 = 8,05 𝑘𝑁𝑚 

 
𝑀𝑦,𝑑 = 1,35 · 0,6 · 𝑀𝑦𝑘 + 1,5 · 0,4 · 𝑀𝑦𝑘 = 36,0 𝑘𝑁𝑚 

 
Utilitzant el mateix mètode que en l’apartat anterior, calculem les tensions referents als 
esforços: 
 

𝜎1 =
𝑁𝑑

𝐴 · 𝐵
= 107,11 𝑘𝑃𝑎 

𝜎2 =
6 · 𝑀𝑦𝑑

𝐴2 · 𝐵
= 48,08 𝑘𝑃𝑎 

𝜎3 =
6 · 𝑀𝑥𝑑

𝐵2 · 𝐴
= 10,75 𝑘𝑃𝑎 

 

Com que es trobem amb una sabata on s’estudien les dos direccions (eix x i eix y), caldrà trobar 

les quatre possibles combinacions de pressions segons si Mxk i Myk són favorables (positius) o 

desfavorables (negatius).  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 165,94 𝑘𝑃𝑎 
 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎1 − 𝜎2 − 𝜎3 = 48,27 𝑘𝑃𝑎 
 

𝜎𝑖𝑛𝑡,1 = 𝜎1 + 𝜎3 − 𝜎2 = 144,43 𝑘𝑃𝑎 

 
𝜎𝑖𝑛𝑡,2 = 𝜎1 + 𝜎2 − 𝜎3 = 69,78 𝑘𝑃𝑎 

 
 
Cal esmentar que quan s’estudiï la sabata sobre l’eix X, i per tant el moment actuant sigui Myk , 

caldrà estudiar l’estructura amb les pressions 𝜎𝑚𝑎𝑥  i 𝜎𝑖𝑛𝑡,2. En el cas contrari, quan estiguem 

estudiant-la sobre l’eix Y amb moment actuant Mxk , l’estructura s’estudiarà amb les pressions 

𝜎𝑚𝑎𝑥  i 𝜎𝑖𝑛𝑡,1. 
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Figura 19. Distribució de tensions de la sabata 
 

10.4.2. Moment flector 
 

Direcció y 

Prèviament a començar a realitzar el càlcul del moment flector, hem de saber si la sabata és de 

tipus flexible o rígida, ja que el mètode a utilitzar és diferent. Primer calculem el vol de la sabata: 

𝑣𝑜𝑙 =
𝐵 − 𝑔𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

2
=

1,65 − 0,16

2
= 0,745 𝑚 

 
Serà flexible si el vol es superior o igual a dos vegades el cantell de la sabata. 
 

𝑣 = 0,745 𝑚 > 2ℎ = 0,70 𝑚 
 
Per tant, la nostre sabata és flexible i com a conseqüència utilitzarem el mètode de càlcul general 
de bigues. 
 
Per tal de determinat el moment flector amb el que es comprovarà la nostre sabata, és necessari 
saber la longitud de càlcul on afecten les pressions per així poder trobar el moment necessari. 
 
Aquesta longitud de càlcul dels voladissos s’assimila al vol (v) més una distància de seguretat de 
0.15·a, essent a el gruix del pilar. 
 

𝐿′𝑑 = 𝑣 + 0.15𝑎 = 1,85 + (0,15 · 0,16) = 0,77 𝑚 
 
Tenint en compte la distribució de tensions per ambdues direccions, s’ha de calcular la distància 
de la longitud de càlcul (L’d) per tal de trobar el moment. El valor d’aquesta tensió es troba 
mitjançant una relació de triangles. 
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Figura 20. Pressions del terreny 

 
Les pressions del terreny són les accions a considerar pel càlcul de l’estructura: 
 

 
Figura 21. Pressions del terreny 

 
El moment de càlcul és: 
 

𝑀𝑑 =
𝜎1,𝑑 · 𝐿′𝑑2

2
+

1

3
· (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎1) · 𝐿′𝑑2 − 𝑃𝑃 ·

𝐿′𝑑2

2
 

 

On PP és el pes propi per secció d’àrea majorat. 

𝑀𝑑 = 121,38 𝑘𝑁𝑚 

A continuació, per tal de trobar el tallant de càlcul, haurem de buscar les tensions a una distància 

‘d’ del mur, on ‘d’ és el nostre cantell útil. Aquest és la diferència entre el cantell de la secció i el 

recobriment que es deixa per les armadures. Es pren un recobriment de 50 mm i per tant el 

nostre cantell útil serà de  0,445 m. 

Aleshores, s’haurà de recalcular la tensió a la distància desitjada, en aquest cas a una distància 

de 0,85 m des del mur. Aquesta nova tensió es troba per relació de triangles com en el cas 

anterior i agafa un valor de 160,14 kPa. 

Per tant, el tallant de càlcul serà de: 
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𝑉𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑑 + 𝜎1,𝑑

2
· (𝑣𝑜𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 ú𝑡𝑖𝑙) − 𝑃𝑃 · (𝑣𝑜𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 ú𝑡𝑖𝑙) = 111,04 𝑘𝑁 

 

 
Direcció x 

Prèviament a començar a realitzar el càlcul del moment flector, hem de saber si la sabata és de 

tipus flexible o rígida, ja que el mètode a utilitzar és diferent. Primer calculem el vol de la sabata: 

𝑣𝑜𝑙 =
𝐵 − 𝑔𝑟𝑢𝑖𝑥 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

2
=

1,65 − 0,16

2
= 0,745 𝑚 

 
Serà flexible si el vol es superior o igual a dos vegades el cantell de la sabata. 
 

𝑣 = 0,745 𝑚 > 2ℎ = 0,70 𝑚 
 
Per tant, la nostre sabata és flexible i com a conseqüència utilitzarem el mètode de càlcul general 
de bigues. 
 
Per tal de determinat el moment flector amb el que es comprovarà la nostre sabata, és necessari 
saber la longitud de càlcul on afecten les pressions per així poder trobar el moment necessari. 
 
Aquesta longitud de càlcul dels voladissos s’assimila al vol (v) més una distància de seguretat de 
0.15·a, essent a el gruix del pilar. 
 

𝐿′𝑑 = 𝑣 + 0.15𝑎 = 1,85 + (0,15 · 0,16) = 0,77 𝑚 
 
Tenint en compte la distribució de tensions per ambdues direccions, s’ha de calcular la distància 
de la longitud de càlcul (L’d) per tal de trobar el moment. El valor d’aquesta tensió es troba 
mitjançant una relació de triangles. 
 

 
 

Figura 22. Pressions del terreny 
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El moment de càlcul és: 
 

𝑀𝑑 =
𝜎1,𝑑 · 𝐿′𝑑2

2
+

1

3
· (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎1) · 𝐿′𝑑2 − 𝑃𝑃 ·

𝐿′𝑑2

2
 

 

On PP és el pes propi per secció d’àrea majorat. 

 

𝑀𝑑 = 112,03 𝑘𝑁𝑚 

 

A continuació, per tal de trobar el tallant de càlcul, haurem de buscar les tensions a una distància 

‘d’ del mur, on ‘d’ és el nostre cantell útil. Aquest és la diferència entre el cantell de la secció i el 

recobriment que es deixa per les armadures. Es pren un recobriment de 50 mm i per tant el 

nostre cantell útil serà de  0,445 m. 

Aleshores, s’haurà de recalcular la tensió a la distància desitjada, en aquest cas a una distància 

de 0,85 m des del mur. Aquesta nova tensió es troba per relació de triangles com en el cas 

anterior i agafa un valor de 140 kPa. 

Per tant, el tallant de càlcul serà de: 

𝑉𝑑 =
𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑑 + 𝜎1,𝑑

2
· (𝑣𝑜𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 ú𝑡𝑖𝑙) − 𝑃𝑃 · (𝑣𝑜𝑙 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙 ú𝑡𝑖𝑙) = 42,04 𝑘𝑁 

 

10.4.3. Armat necessari 
 

Direcció y 

Es dimensiona l’armadura mitjançant el mètode del diagrama rectangular. 

 

𝑈𝑠 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 · (1 − √1 −
𝑀𝑑

0,425 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑2) 

 
On: 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

1,5
= 16,67 𝑀𝑃𝑎 

 
𝑀𝑑 = 121,38 𝑘𝑁𝑚 

 
𝑏 = 1,65 𝑚 

 
𝑑 = 0,30 𝑚 

Per tant, 
 

𝑈𝑠 = 702,81 𝑘𝑁 
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La quantia d’armadura a col·locar serà de: 
 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

1,15
= 434,78 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐴𝑠 =
𝑈𝑠

𝑓𝑦𝑑
= 1616,47 𝑚𝑚2 

 
Col·loquem un diàmetre de 16 mm per a les barres. 
 
 

𝒏𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒔 =
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎∅16
= 8,1 → 𝟗∅𝟏𝟔 

 
 
La Normativa especifica que per a sabates s’ha de complir una armadura mínima: 
 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
1

1000
· 𝑏 · ℎ = 577,5 𝑚𝑚2 < 𝐴𝑠 

 
Aquesta armadura mínima és inferior a la calculada per resistir el moment de càlcul, per tant es 
col·locarà As. 
 
 
La separació serà de: 
 

𝒔 =
𝑏 − 2(𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣) − 𝑛𝑏 · ∅

𝑛𝑏 − 1
= 𝟏𝟔𝟖, 𝟕𝟓 𝒎𝒎 > {

20 𝑚𝑚
∅ = 16 𝑚𝑚

1,25 𝑇𝑀𝐴 = 25 𝑚𝑚
 

 
Per tant, la separació de les barres serà de 16,87 cm. 
 
Alhora de col·locar les armadures, caldrà ancorar per perllonganció en vertical. 
 
Primer de tot calculem la longitud bàsica d’ancoratge. Sabem que la posició de les barres serà 

de tipus II perquè es troben en la part superior del sostre. 

 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = 1,4𝑚∅2 ≮
𝑓𝑦𝑘

14
∅ 

 

On: 

Ø Diàmetre de la barra, 16 mm. 

m Coeficient numèric, amb valors indicats en la taula 69.5.1.2.a de EHE-08; m = 1,5 

Fyk= Límit elàstic, B500S 
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Per tant: 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = 537,6 𝑚𝑚 ≮ 571,43 𝑚𝑚 

Agafarem com 𝑙𝑏𝐼𝐼 el valor de 571,43 mm. 

 

La longitud neta d’ancoratge es defineix com: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝐼𝐼𝛽
𝐴𝑠

𝐴𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

On: 

β Factor de reducció definit en la taula 69.5.1.2.b; amb valor igual a 1. 

As Armadura necessària per càlcul en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 

As, real Armadura realment existent en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 

 

En el nostre cas, As/ As, real =1 perquè presentem la mateixa armadura  

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝐼𝐼 = 571,43 𝑚𝑚 

 

Direcció x 

Es dimensiona l’armadura mitjançant el mètode del diagrama rectangular. 

 

𝑈𝑠 = 0,85 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 · (1 − √1 −
𝑀𝑑

0,425 · 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑2) 

 
On: 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

1,5
= 16,67 𝑀𝑃𝑎 

 
𝑀𝑑 = 112,03 𝑘𝑁𝑚 

 
𝑏 = 1,65 𝑚 

 
𝑑 = 0,30 𝑚 

Per tant, 
 

𝑈𝑠 = 645,91 𝑘𝑁 
 
La quantia d’armadura a col·locar serà de: 
 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

1,15
= 434,78 𝑀𝑃𝑎 
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𝐴𝑠 =
𝑈𝑠

𝑓𝑦𝑑
= 1485,59 𝑚𝑚2 

 
Col·loquem un diàmetre de 16 mm per a les barres. 
 
 

𝒏𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒔 =
𝐴𝑠

𝐴𝑠,𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎∅16
= 7,38 → 𝟖∅𝟏𝟔 

 
 
La Normativa especifica que per a sabates s’ha de complir una armadura mínima: 
 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
1

1000
· 𝑏 · ℎ = 577,5 𝑚𝑚2 < 𝐴𝑠 

 
Aquesta armadura mínima és inferior a la calculada per resistir el moment de càlcul, per tant es 
col·locarà As. 
 
 
La separació serà de: 
 

𝒔 =
𝑏 − 2(𝑟𝑛𝑜𝑚 + ∅𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣) − 𝑛𝑏 · ∅

𝑛𝑏 − 1
= 𝟐𝟎𝟎, 𝟐𝟗 𝒎𝒎 > {

20 𝑚𝑚
∅ = 16 𝑚𝑚

1,25 𝑇𝑀𝐴 = 25 𝑚𝑚
 

 
Per tant, la separació de les barres serà de 20,03 cm. 
 
Alhora de col·locar les armadures, caldrà ancorar per perllonganció en vertical. 
 
Primer de tot calculem la longitud bàsica d’ancoratge. Sabem que la posició de les barres serà 

de tipus II perquè es troben en la part superior del sostre. 

 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = 1,4𝑚∅2 ≮
𝑓𝑦𝑘

14
∅ 

 

On: 

Ø Diàmetre de la barra, 16 mm. 

m Coeficient numèric, amb valors indicats en la taula 69.5.1.2.a de EHE-08; m = 1,5 

Fyk= Límit elàstic, B500S 

 

Per tant: 

𝑙𝑏𝐼𝐼 = 537,6 𝑚𝑚 ≮ 571,43 𝑚𝑚 

Agafarem com 𝑙𝑏𝐼𝐼 el valor de 571,43 mm. 
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La longitud neta d’ancoratge es defineix com: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝐼𝐼𝛽
𝐴𝑠

𝐴𝑠, 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

On: 

β Factor de reducció definit en la taula 69.5.1.2.b; amb valor igual a 1. 

As Armadura necessària per càlcul en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 

As, real Armadura realment existent en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura. 

 

En el nostre cas, As/ As, real =1 perquè presentem la mateixa armadura  

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝐼𝐼 = 571,43 𝑚𝑚 

 

10.4.4. Comprovacions 
 

10.4.4.1. Comprovació resistència a tallant 

 

Direcció y 
 
Al tractar-se d’una sabata flexible, haurem de comprovar la resistència a tallant. Aquesta 
comprovació es fa com si fos una biga sense armadura transversal. La sabata resistirà el tallant 
de càlcul (Vd) si: 
 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 = 0,12 · 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘
3

· 𝑏 · 𝑑 

 
On: 
 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1,8165 

 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐
= 0,00489 < 0,02 

 
Per tant, la resistència a tallant serà de: 
 
 

𝑉𝑢2 = 248,66 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 42,04 𝑘𝑁 
 
 
Direcció x 
 
Al tractar-se d’una sabata flexible, haurem de comprovar la resistència a tallant. Aquesta 
comprovació es fa com si fos una biga sense armadura transversal. La sabata resistirà el tallant 
de càlcul (Vd) si: 
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𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 = 0,12 · 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑘
3

· 𝑏 · 𝑑 

 
On: 
 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1,8165 

 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐
= 0,00489 < 0,02 

 
Per tant, la resistència a tallant serà de: 
 
 

𝑉𝑢2 = 206,04 𝑘𝑁 > 𝑉𝑑 = 45,89 𝑘𝑁 
 
 

10.4.4.2. Comprovació a punxonament 

 

Direcció y 
 

Per dur a terme la comprovació a punxonament haurem de verificar que: 

𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑  

Càlcul de 𝜏𝑠𝑑  : 

𝜏𝑠𝑑 =
𝑉𝑑,𝑒𝑓

𝑢1 · 𝑑
 

On: 

 

Figura 23. Punxonament de la sabata 

𝑐1 = 𝐵 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 

𝑐2 = 𝐴 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 

𝑢1 = 2𝑐1+2𝑐2 + 4𝜋𝑑 = 4,41 𝑚 
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𝛽 = 1,15 → 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖 

𝑁𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽 · 𝑁𝑑 = 145,58 𝑘𝑁 

Per tant, 

𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 

 

Càlcul de 𝜏𝑟𝑑 : 

𝜏𝑠𝑑 =
0,18

𝛾𝑐
· 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑣

3
= 396,01 𝑘𝑃𝑎 

 

 

𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝑟𝑑 = 396,01 𝑘𝑃𝑎 

 

Direcció x 
 

Per dur a terme la comprovació a punxonament haurem de verificar que: 

𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑  

Càlcul de 𝜏𝑠𝑑  : 

𝜏𝑠𝑑 =
𝑉𝑑,𝑒𝑓

𝑢1 · 𝑑
 

On: 

𝑐1 = 𝐵 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 

𝑐2 = 𝐴 − 4𝑑 = 0,45 𝑚 

𝑢1 = 2𝑐1+2𝑐2 + 4𝜋𝑑 = 4,41 𝑚 

𝛽 = 1,15 → 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖 

𝑁𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽 · 𝑁𝑑 = 145,58 𝑘𝑁 

Per tant, 

𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 

 

Càlcul de 𝜏𝑟𝑑 : 

𝜏𝑠𝑑 =
0,18

𝛾𝑐
· 𝜉 · √100 · 𝜌 · 𝑓𝑐𝑣

3
= 416,25 𝑘𝑃𝑎 

 

𝜏𝑠𝑑 = 110,04 𝑘𝑃𝑎 ≤ 𝜏𝑟𝑑 = 416,25 𝑘𝑃 
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10.4.4.3. Programa de càlcul GEO5 

 

Hem utilitzat el programa de càlcul GEO5 per verificar la capacitat portant de la sabata, 

l’assentament que es produeix i el seu dimensionat. 

Capacitat portant 

 

Figura 24. Capacitat portant 
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Assentament 

 

Figura 25. Assentament 
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Dimensionat 

 

Figura 26. Dimensionament de la sabata 

 

 

Totes les comprovacions són ACCEPTABLES. 
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11.  MUR DE CONTENCIÓ 
 

11.1. Consideracions generals 
 

Degut el desnivell que hi trobem a la cantonada dels carrers Carles Mercader i Passeig Daniel 

Cardona i Civit, s’haurà de realitzar un mur de contenció de terres per superar un nivell de 2,40 

metres. Aquest mur tindrà una longitud de 7,60 m, que és fins quan la cota dels jardins de Can 

Ginestar s’iguala a la del carrer de Carles Mercader.  

Es portarà a terme un dimensionament del mur amb el programa de càlcul GEO5 per verificar 

les comprovacions necessàries. 

Les propietats del terreny estan extretes de l’Estudi Geològic realitzat: 

Taula 23. Dades generals del terreny 

σadm (kPa) Ø (o) c’ (kPa) γt (kN/m3) Ka Kp 

98 24 19,6 18,64 0,423 2,371 

 

Les dimensions del mur de contenció són les següents: 

 

Figura 27. Secció del mur 
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Taula 24. Dades generals del mur 

H (m) B e d Puntera  Tacó  

3,50 2,35 0,35 0,50 0,50 1,50 

 

11.2. Càlcul d’empentes 
 

Per el càlcul d’empentes del terreny utilitzarem la teoria de Rankine. Adoptarem la situació 

d’empenta activa i passiva, per tant, el mur podrà girar, deformar-se i traslladar-se pressionant 

contra el terreny. 

Empenta activa 

 

Figura 28. Empenta activa 

La distribució de pressions segueix una llei triangular amb resultant situada a una profunditat 

2/3H. L’empenta ve donada pel valor: 

𝐸𝑎 =
1

2
𝛾𝑡𝐾𝑎𝐻2 = 48,15 𝑘𝑁/𝑚 

Empenta passiva  

 

Figura 29. Empenta passiva 

Per dur a terme l’empenta passiva s’ha suposat una alçada de terreny en la zona de puntera 

d’1,1 m. 

𝐸𝑝 =
1

2
𝛾𝑡𝐾𝑝𝑑2 = 48,01 𝑘𝑁/𝑚 

 

11.3. Verificacions al dimensionament 
 

 Seguretat a lliscament 

El coeficient de seguretat corresponent ve donat per la següent expressió: 
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𝐹𝑆𝑑 =
∑ 𝐹𝑒𝑠𝑡

∑ 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡
=

(𝑊 · 𝑡𝑔𝛿𝑏𝑎𝑠𝑒) + 𝐸𝑝

𝐸𝑎
≥ 1,5 

On: 

𝑡𝑔𝛿𝑏𝑎𝑠𝑒 =
2

3
∅ = 0,2867 

𝑊 = 164,5 𝑘𝑁/𝑚 

Per tant, 

𝐹𝑆𝑑 = 1,51 ≥ 1,5 

 

 Seguretat a bolcament 

El moment estabilitzador és: 

𝑀𝑒𝑠𝑡 = 𝑊 · 𝑑𝑤 = 273,35 𝑘𝑁 

El moment de desestabilitzador és: 

𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡 = 𝑊 ·
𝐻

3
= 56,17 𝑘𝑁 

Per tant, el coeficient de seguretat corresponent serà de: 

𝐹𝑆𝑏 =
∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡

∑ 𝑀𝑑𝑒𝑠𝑡
= 2,87 ≥ 1,8 

 

11.3.1. Programa de càlcul GEO5 
 

Hem utilitzat el programa de càlcul GEO5 per verificar l’equilibri del mur, l’estabilitat del talús i 

la verificació del mur i el seu armat. 

Estabilitat del talús 
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Figura 30. Estabilitat del talús 

 

 

Verificació d’Equilibri 

 

Figura 31. Equilibri del mur 

 

 

Verificació del mur 

 Verificació del trasdós del mur 
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Figura 32. Dimensionat del trasdós del mur 

 

 Verificació del salt davanter 

 

Figura 33. Dimensionat del salt davanter 
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 Verificació del tacó del mur 

 

 

 

11.4. Dimensionament armat del mur 
 

Alçat 

Utilitzant el programa de càlcul GEO5 podem saber l’armat necessari a posar en el extradós del 

mur.  

Sentit Transversal: 

5∅12𝑎1840 

Sentit Longitudinal: 

5∅12𝑎690 
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Per calcular la separació de les barres s’ha utilitzat la fórmula següent: 

𝑠 =
𝑏 − 2(∅𝑡 + 𝑟𝑛𝑜𝑚) − (∅ · 𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠)

𝑛𝑢𝑚. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 − 1
> {

20 𝑚𝑚
∅ = 25 𝑚𝑚

1,25 𝑇𝑀𝐴 = 25 𝑚𝑚
 

Aquesta expressió s’utilitzarà en tots els casos. 

En el intradós de l’alçat es procedirà a posar armadura de pell per evitar problemes de retracció 

i temperatura. 

Tacó: 

Utilitzant el programa de càlcul GEO5 podem saber l’armat necessari a posar en la part  inferior 

de la puntera del mur. 

Sentit Transversal: 

5∅12𝑎1840 

Sentit Longitudinal: 

14∅12𝑎65 

En la part superior del tacó es col·locarà la mateixa quantia que en la part inferior. 

Puntera: 

Aquesta part del mur s’ha calculat com si fos un biga de formigó encasta. Les càrregues que 

haurà de suportar seran el pes propi del la biga més el volum de terres que hi ha per sobre 

d’aquest. 

𝑃𝑃𝑓𝑜𝑟𝑚 = 25
𝑘𝑁

𝑚3 · 1,50𝑚 · 0,50𝑚 = 18,75 𝑘𝑁/𝑚 

𝑃𝑃𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 = 18,64
𝑘𝑁

𝑚3 · 2,1𝑚 · 2,65𝑚 = 83,88 𝑘𝑁/𝑚 

Per tant, el pes total que haurà de suportar serà de: 

𝑃𝑃𝑡 = 102,63 𝑘𝑁/𝑚 

S’ha procedit a fer el càlcul amb el programa SAP2000. El resultat obtingut ha sigut de: 

𝑀𝑑 = −151,50 𝑘𝑁𝑚 

A continuació es calcula el número d’armadures total a disposar, tant en sentit longitudinal com 

transversal. 

Sentit Transversal: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑟 = 70 + 10 = 80 𝑚𝑚 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 397,5 𝑚𝑚 

𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑 = 16.666,67 · 7,6 · 0,752 = 50.350 𝑘𝑁 

𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0,375𝑈0 · 𝑑 = 7.500,05 𝑘𝑁𝑚 
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Com que Mlim és superior a Md, no farà falta posar armadura de compressió. Per tant, 

procedirem al càlcul de l’armadura de tracció. 

𝑈𝑠1 = 𝑈0 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑈0𝑑
) = 6.195,15 𝑘𝑁 

𝐴𝑠1 =
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑 = 435 𝑁/𝑚𝑚2 = 14.241,75 𝑚𝑚2 

𝑛𝑏 =
𝐴𝑠1

𝜋 (
∅𝑙

2
)

2 = 28,97 → 29 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 

𝑠 =
𝑏 − 2(∅𝑡 + 𝑟𝑛𝑜𝑚) − (∅ · 𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠)

𝑛𝑢𝑚. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 − 1
= 239 𝑚𝑚 

 

29∅25𝑎240 

 

Sentit Longitudinal: 

Es realitza el mateix càlcul que en sentit transversal. En aquest cas, la nostra base serà la longitud 

del tacó, 2,10 m. 

𝑛𝑏 =
𝐴𝑠1

𝜋 (
∅𝑙

2
)

2 = 14,31 → 15 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 

𝑠 =
𝑏 − 2(∅𝑡 + 𝑟𝑛𝑜𝑚) − (∅ · 𝑛𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠)

𝑛𝑢𝑚. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠 − 1
= 92,5 𝑚𝑚 

 

A la part inferior del tacó del mur serà disposada armadura de pell. 

26∅25𝐴90 

 

12.  PILARS 
 

12.1. Consideracions generals 
 

Els pilars són estructures de secció tubular de diàmetre 160 mm i d’espessor 9 mm, amb fy=275 

MPa. Cada pilar té dues bigues transversals HEB180 que agafen les càrregues verticals del taulell, 

i a través del pilar, la transporten cap a les sabates. 

En aquest capítol comprovarem aquests pilars per interacció d’esforços (flexió i esforç axil) i 

l’estat límit de inestabilitat d’aquests, utilitzant el mètode simplificat. 
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S’han estudiat els pilars més desfavorables. El pilar 3 presenta l’esveltesa més gran del conjunt 

i el pilar 9 és el pilar més carregat de la passarel·la. 

Els pilars són de classe 1, ja que: 

𝑑

𝑡
= 17,78 < 50 ·

235

275
= 42,7 

Les característiques de la secció són: 

𝐴 = 42,69 𝑐𝑚2 

𝐼 = 1221,16 𝑐𝑚4 

𝑊𝑝𝑙 = 205,45 𝑐𝑚3 

𝐸 = 210.000 𝑀𝑃𝑎 

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 1.118,18 𝑘𝑁 

𝐿3 = 3,68 𝑚 

𝐿9 = 2,0 𝑚 

12.2. Interacció d’esforços 
 

Segons la EAE, en els casos en els que la secció es veu sotmesa a l’efecte combinat de 

sol·licitacions de flexió i esforç axil, la comprovació davant aquest efecte es durà a terme amb 

els criteris establerts en funció del tipus de secció transversal. 

 

12.2.1. Pilar 3 
 

Esforços: 

𝑁𝐸𝑑 = 184 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝑑 = 25,53 𝑘𝑁𝑚 

En presència d’un esforç axil s’haurà de fer una reducció de la resistència de càlcul a flexió. S’ha 

de satisfer el següent criteri: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑁,𝑅𝑑 

On 𝑀𝑁,𝑅𝑑 és la resistència plàstica de càlcul a flexió reduïda, degut a l’existència de l’esforç axil 

NEd. 

Per seccions buides circulars, es podrà aplicar la següent expressió aproximada per l’obtenció 

de la resistència plàstica a flexió reduïda: 

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑐,𝑅𝑑(1 − 𝑛1,7) 
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On: 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 0,164 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 · 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
= 53,81 𝑘𝑁𝑚 

Per tant, substituint els valors: 

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 51,31 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 25,53 𝑘𝑁𝑚 

 

 

12.2.2. Pilar 9 
 

Esforços: 

𝑁𝐸𝑑 = 110,39 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝑑 = 49,5 𝑘𝑁𝑚 

En presència d’un esforç axil s’haurà de fer una reducció de la resistència de càlcul a flexió. S’ha 

de satisfer el següent criteri: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑁,𝑅𝑑 

On 𝑀𝑁,𝑅𝑑 és la resistència plàstica de càlcul a flexió reduïda, degut a l’existència de l’esforç axil 

NEd. 

Per seccions buides circulars, es podrà aplicar la següent expressió aproximada per l’obtenció 

de la resistència plàstica a flexió reduïda: 

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑐,𝑅𝑑(1 − 𝑛1,7) 

On: 

𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
= 0,098 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 =
𝑊𝑝𝑙 · 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
= 53,81 𝑘𝑁𝑚 

Per tant, substituint els valors: 

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 878,82 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝐸𝑑 = 69,5 𝑘𝑁𝑚 

 

12.3. Estat Límit de Inestabilitat 
 

En el nostre cas, es portarà a terme una verificació amb elements que no són susceptibles a 

deformacions per torsió, ja que la nostra secció és buida i circular. 
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Com que el pilar 3 i el pilar 9 reben diferents carregues degut a les diferents combinacions, es 

comprovaran els dos pilars per veure que compleixen els requisits de inestabilitat  

Com hem detallat anteriorment, la comprovació serà realitzada amb el mètode simplificat. 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
+

1

1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟

·
𝐶𝑚𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 

12.3.1. Pilar 3 
 

𝑁𝐸𝑑 = 184 𝑘𝑁 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒 · 𝐴 · 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

On: 

A:  3820,18 mm2 

fy: 275 N/mm2 

𝛾𝑀1: 1,05 

𝜒 =
1

Ф + √Ф2 − �̅�2
 

essent: 

Ф = 0,5(1 + 𝛼(�̅� − 0,2) + �̅�2) 

α = coeficient de imperfecció. En el nostre cas, al estar acabat en calent la secció tubular, la 

corba serà la a, i per tant α serà igual a 0,21. 

�̅� = √
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
  en seccions de classe 1, 2 i 3. 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

(𝛽𝐿)2 

En el nostre cas, 𝛽 serà igual a 0,7 perquè el pilar es troba encastat i recolzat. Per tant, substituint 

en les formules anteriors: 

𝑁𝑐𝑟 = 3.814,17 𝑘𝑁𝑚 

�̅� = 0,55 

Ф = 0,50 

𝜒 = 1,98 > 1,0 

Agafarem per tant 𝜒=1 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 1.118,18 𝑘𝑁 

𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑝𝑙 · 𝐴 = 56,5 𝑘𝑁𝑚 
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𝐶𝑚 = 0,6 + 0,4 (
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛

𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥
) = 0,866 > 0,4 

Per tant, 

 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
+

1

1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟

·
𝐶𝑚𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑘
𝛾𝑀1

= 0,596 ≤ 1 

 

Verifiquem així que no es produirà el fenomen de inestabilitat en el pilar 3. 

 

12.3.2. Pilar 9 
 

Igual que en el cas anterior, 

 

𝑁𝑐𝑟 = 12.913,27 𝑘𝑁𝑚 

�̅� = 0,30 

Ф = 0,36 

𝜒 = 2,7 > 1,0 

Agafarem per tant 𝜒=1 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 1.118,18 𝑘𝑁 

𝑀𝑅𝑘 = 𝑊𝑝𝑙 · 𝐴 = 56,5 𝑘𝑁𝑚 

𝐶𝑚 = 0,6 + 0,4 (
𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛

𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥
) = 0,767 > 0,4 

Per tant, 

 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
+

1

1 −
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟

·
𝐶𝑚𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑘

𝛾𝑀1

= 0,81 ≤ 1 

 

Verifiquem així que no es produirà el fenomen de inestabilitat en el pilar 9. 
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13. UNIONS 
 

13.1. Consideracions generals 
 

En aquest capítol es comprova que les unions soldades entre les bigues IPE200 i HEB180 tenen 

la resistència suficient per complir simultàniament les següents condicions: 

√𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏ǁ
2) ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2
 

𝜎⊥ ≤ 0,9
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 

On 

fu és la resistència a tracció de l’acer de les peces a soldar, en el nostre cas serà de 430 MPa.  

𝛽𝑤 és el factor de correlació que depèn del tipus d’acer de les peces a soldar. Segons la taula 

59.8.2. de la EAE, per un acer de S275, el factor de correlació serà de 0,85. 

𝛾𝑀2 és el coeficient de minoració de resistència, 𝛾𝑀2 = 1,25. 

 

És comprovarà la resistència de la soldadura en el pilar núm. 8 perquè és allà on es presenta més 

longitud del vano i per tant, més càrregues a suportar. 

Suposarem inicialment un ample de soldadura de 5 mm. 

 

13.2. Comprovacions 
 

L’esquema d’esforços que rep aquesta soldadura és el següent: 
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Figura 34. Soldadura sentit transversal 

 

Figura 35. Soldadura sentit longitudinal 

 

El pes que rep el perfil metàl·lic IPE200 és de 65,89 kN. Per tant, la soldadura presentarà tallant, 

moment flector i també hi haurà moment torsor. 

Las característiques mecàniques de la nostre secció són: 

𝐴 = 𝑎 · 𝑏 = 5 · 180 = 900 𝑚𝑚2 

𝐼𝑦 = 𝑎 · 𝑏 · (
𝑧

2
)

2

= 7,26 · 106𝑚𝑚4 

𝐼𝑧 =
𝑎 · 𝑏3

12
= 2,43 · 106𝑚𝑚4 

Per tant, la inèrcia polar serà la suma de 𝐼𝑦 i 𝐼𝑧 → 9,69 · 106𝑚𝑚4. 

 

L’esquema d’esforços seria el següent: 
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Figura 36. Esquema d’esforços de la soldadura 

Ens quedem amb el punt dos, ja que encara que el moment flector fa que aquests punts no es 

desenganxin, el torsor introdueix una tensió n que va cap en fora. Per tant, el punt 2 és el punt 

d’estudi perquè és el més desfavorable. 

Les tensions d’estudi seran les següents: 

𝑡𝑛,𝑣 =
𝑉𝐸𝑑

𝐴
= 73,21 𝑀𝑃𝑎 

𝑡𝑛,𝑥 =
𝑀𝑥,𝐸𝑑 · 𝑦

𝐼𝑜
= 109,8 𝑀𝑃𝑎 

𝑡𝑛 = 𝑡𝑛,𝑣 + 𝑡𝑛,𝑥 = −183,01 𝑀𝑃𝑎 

El signe negatiu s’introdueix perquè tn té una direcció contraria a +z. 

𝜏ǁ = 𝑡𝑎 =
𝑀𝑥,𝐸𝑑 · 𝑧

𝐼𝑜
= 51 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑀𝑦,𝐸𝑑 · 𝑐

𝐼𝑦
= 81,35 𝑀𝑃𝑎 

On c = 90 mm 

 

Tot seguit passem al càlcul de la resistència i la seva comprovació: 

𝜎⊥ =
1

√2
(𝑛 − 𝑡𝑛) = 186,93 𝑀𝑃𝑎 

𝜏⊥ =
1

√2
(𝑛 + 𝑡𝑛) = −71,88 𝑀𝑃𝑎 

Per tant: 

 

√𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏ǁ
2) = 241 𝑀𝑃𝑎 ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤 · 𝛾𝑀2
= 404 𝑀𝑃𝑎 
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𝜎⊥ = 186,93 ≤ 0,9
𝑓𝑢

𝛾𝑀2
= 309,60 𝑀𝑃𝑎 

 

Com hem pogut veure, la soldadura presentarà la resistència suficient per fer front a les 

càrregues de la passarel·la. 

Cal destacar que en els trams on la passarel·la presenti rampes, s’introduirà més ample de 

soldadura en l’extrem on es vol fer el desnivell. Com que amb un ample de 5 mm ens compleix 

la resistència, quan hi posem un de superior, també ho complirà. 
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1. PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El procediment constructiu pren un paper molt important en qualsevol estructura. En ocasions 

les càrregues a les que està sotmesa l’estructura abans de l’entrada en servei són majors que les 

que rep en la seva vida útil. 

En el disseny de la passarel·la que es tracta en el present projecte s’ha donat molta importància 

al procediment constructiu. S’ha obtat per una construcció de rampes, plataformes i escales 

sobre cintra. En cap cas hi hauran condicionants externs que impedeixen la col·locació d’un 

cindri provisional que suporti els diferents elements fins que l’estructura estigui pugui aguantar 

el seu propi pes.  

El fet de que la passarel·la sencera es construeixi sobre cindri fa que no siguin necessàries les 

comprovacions de la pròpia estructura durant la fase de construcció. Això no exclou la necessitat 

del càlcul i comprovació del cindri que suporta l’estructura. 

L’orde d’execució de la passarel·la serà el següent: 

Preparatius previs 

El primer a realitzar és demanar els permisos necessaris a la administració pertinent, en aquest 

cas a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’aprovació de tots el materials i la contractació de 

l’equip humà. Una vegada obtinguts hem de realitzar el tancament de l’obra. Quan la zona 

estigui condicionada podrem començar a portar la maquinària i totes les casetes d’obra. Per 

finalitzar, s’haurà de fer un replanteig sencer de la zona d’estudi. 

Construcció de les cimentacions 

Es realitzaran les excavacions una darrera l’altre, ja que només són 0,95 m3 d’excavació 

cadascuna. A continuació es posaran els 50 mm de formigó de neteja, col·locarem les 

armadures, prèviament unides, encofrarem la sabata i es procedirà a formigonar-la, seguit del 

desencofrat. Una part important d’aquest procés de construcció de sabates és introduir 

correctament els perns per a la placa d’ancoratge. Per col·locar-los correctament utilitzem nivell 

òptic i s’anivellen amb el nivell de bombolla. 

 

Construcció del mur de contenció 

Primer haurem de fer el trasplantament necessari d’arbrat per a que la retroexcavadora pugui 

fer l’extracció de terres sense cap risc. Aquest arbrat serà transportat on l’Ajuntament de Sant 

just cregui convenient per després poder plantar-lo de nou. Una vegada tenim espai per a la 

maquinària procedim a extreure 62,51 m3 de terres per a la possible col·locació de l’encofrat del 

mur. Després realitzem una petita rasa de 0,50 metres fins a la reixa més propera.  

A continuació passem a la fase de construcció del mur. Col·loquem l’encofrat, les armadures 

passives, formigonem i extraiem l’encofrat. Hem de realitzar, quan desencofrem, la 
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impermeabilització amb una capa geotèxtil. Introduïm el tub de drenatge, envoltat de graves, i 

el fem connectar amb la rasa realitzada prèviament. 

 

 

Per acabar, es farà un terraplè a la part on anirà recolzada la passarel·la, uns 12m3, s’omplirà de 

terres, les mateixes que hem tret anteriorment i una part de graves per portar a terme el 

drenatge, tot el trasdós del mur. Necessitarem posar 40 m3 de graves i 5,60 m3 de terres del 

propi jardí.  

La part del intradós es pujarà la cota 1,1 m en la zona d’obertura del mur. Després aquesta cota 

anirà augmentant en funció de la inclinació de la rampa i escales. 

En total, dels 62,51 m3 extrets en posarem 16,95 m3. La resta, 44,91 m3, serà de rebuig. 

 

Col·locació dels pilars 

El més delicat d’aquest procés és posar la placa d’ancoratge correctament. Tenim els perns 

sobresurtin la sabata formigonada i només haurem d’enroscar la placa. L’espai que queda entre 

la sabata i la placa s’omplirà de morter fresc. Tallem l’excés de perns que sobresurt per la part 

superior de la placa i muntem el pilar amb la base, soldant aquest a la placa d’ancoratge 

subjectada a la cimentació. Posarem quatre cartel·les soldades a la placa d’ancoratge i al pilar 

per a que ajudin a l’estabilitat d’aquest. 

Un vegada introduïm el pilars a la placa d’ancoratge, hem de col·locar les bigues HEB180 en 

sentit transversal. Aquestes aniran soldades al pilar, juntament amb unes cartel·les per ajudar a 

la subjecció de les bigues. 
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Construcció del taulell 

Primer de tot s’haurà de procedir a la realització del trencament del mur exterior per quatre 

llocs per donar entrada i sortida a la gent que vulgui accedir a la passarel·la. 

Una vegada tenim els deu pilars col·locats en obra, passem a la posada dels 130,80 m2 de 

puntals. En els trams on el taulell tingui pendent, els puntals s’haurà d’anivellar segons la cota 

que li pertoqui. Cal tenir en compte que els puntals han d’estar recolzats sobre plafons de 

distribució de les càrregues, que siguin estables i que evitin el moviment del propi puntal. 

 

A continuació col·loquem les bigues metàl·liques IPE200 en tot al seu recorregut, introduint 

alhora els connectadors necessaris a les ales d’aquesta. Aquests connectors van soldats. 

Després col·loquem l’encofrat i introduirem total l’armadura passiva necessària. Preparem la 

junta de dilatació a la plataforma de la dreta, on el taulell arriba als 40 metres de longitud. Alhora 

de formigonar les rampes de la passarel·la, es farà en tres tongades per a que els formigó no es 

quedi aglomerat a la part final del tram. Per acabar extraiem l’encofrat a les 48 hores del 

formigonat amb la conseqüent extracció dels puntals. A partir d’aquest moment ja es pot 

procedir a la col·locació dels acabats. 

Acabats 

Col·loquem el paviment prefabricat sobre una capa de morter. Després posarem les baranes 

d’acer galvanitzat en calent. 

Condicionament final 

Per donar per conclosa l’obra, primer haurem pintar aquelles zones del mur exterior que han 

estan enderrocades. Després netejarem tota la zona d’afectació i conseqüentment plantarem 

l’arbrat que prèviament havíem trasplantat per dur a terme el mur de contenció. Una vegada 

els jardins quedin com abans es procedirà a l’aixecament de l’obra. 

La passarel·la final tindrà la següent forma: 
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2. PLA D’OBRA 
 

Els rendiments utilitzats al pla d’obra són els següents: 

Preparatius previs 

- Tancament de l’obra: S’estima que el tancament de l’obra duri 1 dia. 

- Implantació de l’obra de maquinària i casetes d’obra: La implantació de la maquinària i 

de les casetes d’obra es farà en 1 dia laborable. 

- Esbrossada de l’àrea de treball: L’àrea total per esbrossar és de 745 m2 i es pretén de 

realitzar en 1 dia, per tant, el rendiment serà de 93m2/h. 

- Replanteig de la zona: el replanteig de l’àrea d’actuació es durà a terme en 1 dia. 

Construcció de les cimentacions 

- Excavació de cimentacions: el volum d’excavació és de 0,95 m3, per tant, al tenir deu 

sabates i que una pala carregadora pot carregar 1,5 m3, el rendiment d’aquesta partida 

serà de 10 m3/h. 

- Formigó de neteja: Es preveu realitzar el formigó de neteja de les deu sabates en un dia, 

per tant el rendiment serà de 3,4 m2/h. 

- Execució de sabates: Tot el procés de muntatge (encofrat, formigonat i desencofrat) de 

la sabata es trigarà 2 dies en realitzar-ho. Aleshores el rendiment de la partida és de 0,6 

m3/h. 

Construcció del mur 

- Moviment de terres: En un dia es realitza la partida, per tant el rendiment és de 80 m3/h. 

- Formigonat de neteja: Igual que en la construcció de cimentacions, el rendiment serà 

de 3,4 m2/h. 

- Ferrallat del mur: És col·loca tota l’armadura en un dia, per tant, tenint en compte el pes 

de l’armadura a introduir, el rendiment és de 103 kg/h. 

- Encofrat: El rendiment de la col·locació de tot l’encofrat del mur és de 10 m2/h. 

- Formigonat de la sabata del mur: Es porta a terme en un dia els 25,84 m3 de la sabata 

en un dia, i per això el rendiment és de 3,2 m3/h. 

- Formigonat mur: Els 24,2 m3 es realitzen en 8 hores, aleshores el rendiment d’aquesta 

partida és de 3 m3/h. 

- Desencofrat: Es desencofra més ràpid que s’encofra, per tant el rendiment serà major, 

d’uns 12 m2/h. 

- Impermeabilització del trasdós: Tota l’àrea del extradós del mur es fa en un mateix dia i 

el rendiment serà de 2,5 m2/h. 

- Terraplenat: El terraplenat dels 128 m3 es fa en un dia amb una pala carregadora de 

capacitat 1,5 m3, per tant el rendiment és de 16 m3/h. 

Col·locació de pilars 

- Plaques d’ancoratge: Es col·loquen les deu plaques d’ancoratge en un dia, per tant el 

rendiment de la partida és de 0,8 u/h. 

- Col·locació dels pilars: Igual que en la partida anterior, els pilars tenen un rendiment de 

0,8 u/h. 
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- Bigues HEB180: Igual que el cas anterior, el rendiment és de 0,8 u/h. 

Construcció del taulell 

- Obertures del mur exterior: Les quatre obertures es poden realitzar en un dia, per això 

el rendiment és de 1,2 m3/h. 

- Col·locar puntals: El rendiment de la posada dels puntals de l’obra en tot el taulell és de 

45 m2/h. Es té en compte la superficie inferior de la plataforma dreta, rampes, 

plataforma esquerra i la part de les escales. 

- Encofrat: Els 176 m2 d’encofrat del taulell es col·loca en un dia, per tant el rendiment és 

de 22 m2/h. 

- Ferrallat: La quantitat total de barres d’armadura passiva s’introdueix en un 1 dia, 

aleshores el rendiment és de 56 kg/h. 

- Junta de dilatació: La preparació de la junta de dilatació té una durada d’1 dia, per tant, 

al haver-hi només una el rendiment és de 0,13 u/h. 

- Formigonat de plataformes i trams inferiors de les rampes: Es procedeix a realitzar el 

formigonat de les plataformes i rampes inferiors, per tant uns 96 m3 de formigó al dia. 

El rendiment aleshores serà de 12 m3/h. 

- Formigonar trams mitjos de rampes: Només es formigonen els 48 m3 de la zona 

intermitja de les rampes, per tant, el rendiment és de 6 m3/h. 

- Formigonar trams superiors de rampes: Igual que en la partida anterior, el volum de 

formigó és de 48 m3, aleshores el rendiment és de 6m3/h. 

- Extreure encofrat: L’extracció d’encofrat és més ràpida que l’encofrat, per tant, el 

rendiment serà superior, d’uns 25 m2/h. 

- Desmunt dels puntals: Els 130 m2 s’extreuen en un dia, per tant el rendiment és de 45 

m2/h. 

Acabats 

- Col·locació del paviment prefabricat: Els 88 m2 de paviment necessari es posa en obra 

en dos dies, ja que es tracta d’un procés molt acurat. El rendiment serà de 11m2/h. 

- Soldat i posicionat de baranes galvanitzades: Els 120 m lineals de barana a col·locar es 

fan en un dia, per tant, el rendiment és de 15 m/h. 

Condicionament final 

- Pintar mur exterior on hi ha obertura: Els 32 m d’obertura del mur es pinten en un dia, 

per això el rendiment serà de 4 m/h. 

- Neteja de la zona: Els aproximadament 800 m2 de terreny es netejarà en un dia 

complert, per tant el rendiment és de 100 m2/h. 

- Col·locació de l’arbrat transplantat: L’arbrat que s’ha hagut de transplantar serà 

replantat. Preveiem un màxim de 16 arbres a transplantar (de totes les mides), per tant 

el rendiment serà de 2u/h. 

A continuació es presenta un pla d’obra, amb caràcter orientatiu, que pot servir com a base per 

la redacció per part de l’empresa constructora del Pla d’Obra a seguir en les obres projectades 

que tenen per objectiu la realització d’aquest projecte. 

La intenció d’aquest pla és posar terminis orientatius dels procediments constructius establerts 

en l’annex de càlcul d’estructures. L’empresa constructora podrà modificar-los segons es cregui 

oportú. 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Rendiment Duración Comienzo Fin

1 Passarel·la a Can Ginestar 60 días jue 29/05/14mié 20/08/14

2 Preparatius previs 18 días jue 29/05/14lun 23/06/14

3 Permisos i condicionants 

externs

15 días jue 29/05/14 mié 

18/06/14

4 Tancament de l'obra 1 dia 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14

5 Implantació en l'obra de 

maquinària i casetes d'obra

1 dia 1 día jue 19/06/14 jue 19/06/14

6 Esbrossada de l'àrea de 

treball

93m2/h 1 día vie 20/06/14 vie 20/06/14

7 Replanteig de la zona 1 dia 1 día lun 23/06/14 lun 23/06/14

8 Construcció de totes les 

cimentacions

4 días mar 

24/06/14

vie 

27/06/14

9 Excavació de cimentacions 10 m3/h 1 día mar 

24/06/14

mar 

24/06/14

10 Formigó de neteja 3.4 m2/h 1 día mié 25/06/14mié 25/06/14

11 Execució de sabates 0.6 m3/h 2 días jue 26/06/14 vie 27/06/14

12 Construcció de mur 13 días lun 

30/06/14

mié 

16/07/14

13 Moviment de terres 80 m3/h 1 día lun 30/06/14 lun 30/06/14

14 Execució de rasa fins el pou

més pròxim

1 día mar 

01/07/14

mar 

01/07/14

15 Formigonat de neteja 3.4 m2/h 1 día mié 02/07/14mié 02/07/14

16 Ferrallat del mur 103 kg/h 1 día jue 03/07/14 jue 03/07/14

17 Encofrat 10 m2/h 1 día vie 04/07/14 vie 04/07/14

18 Formigonat part sabata 3.2 m3/h 1 día lun 07/07/14 lun 07/07/14

19 Formigonat part mur 2.3 m3/h 1 día jue 10/07/14 jue 10/07/14

20 Desencofrat 12 m2/h 1 día vie 11/07/14 vie 11/07/14

21 Impermeabilització trasdós 2.5 m2/h 1 día lun 14/07/14 lun 14/07/14

22 Tub drenatge 1 día mar 15/07/14mar 15/07/14

23 Terraplenat 16 m3/h 1 día mié 16/07/14mié 16/07/14

24 Col·locació de pilars 4 días jue 

17/07/14

mar 

22/07/14

25 Plaques d'ancoratge 0.8 u/h 1 día jue 17/07/14 jue 17/07/14

26 Col·locació pilars 0.8 u/h 1 día vie 18/07/14 vie 18/07/14

27 Bigues HEB180 0.8 u/h 2 días lun 21/07/14 mar 22/07/14

28 Construcció taulell 10 días mié 

23/07/14

mar 

05/08/14

29 Obertures del mur exterior 1.2 m3/h 1 día mié 

23/07/14

mié 

23/07/14

30 Col·locar puntals 45 m3/h 1 día jue 24/07/14 jue 24/07/14

31 Col·locar encofrat 22 m2/h 1 día vie 25/07/14 vie 25/07/14

32 Introducció armadures 

passives

56 kg/h 1 día lun 28/07/14 lun 28/07/14

33 Preparar junta de dilatació 0.13 u/h 1 día mar 

29/07/14

mar 

29/07/14

34 Formigonar plataformes i 

trams inferiors rampes

12 m3/h 1 día mié 

30/07/14

mié 

30/07/14

35 Formigonar trams mitjos de

rampes

6 m3/h 1 día jue 31/07/14 jue 31/07/14

36 Formigonar trams superior 

rampes

6 m3/h 1 día vie 01/08/14 vie 01/08/14

37 Extreure encofrat 25 m2/h 1 día lun 04/08/14 lun 04/08/14

38 Treure puntals 45 m3/h 1 día mar 05/08/14mar 05/08/14

39 Acabats 3 días mié 06/08/14vie 08/08/14

40 Col·locació paviment 

prefabricat

11 m2/h 2 días mié 

06/08/14

jue 07/08/14

41 Soldat i posicionat baranes 

galvanitzades

15 m/h 1 día vie 08/08/14 vie 08/08/14

42 Condicionament final 8 días lun 

11/08/14

mié 

20/08/14

43 Pintar mur exterior on hi ha

obertura

4 m/h 1 día lun 11/08/14 lun 11/08/14

18 días

Permisos i condicionants externs 15 días

Tancament de l'obra 1 día

Implantació en l'obra de maquinària i casetes d'obra 1 díaImplantació en l'obra de maquinària i casetes d'obra

Esbrossada de l'àrea de treball 1 día

Replanteig de la zona 1 día

4 días

Excavació de cimentacions 1 día

Formigó de neteja 1 día

Execució de sabates 2 días

13 días

Moviment de terres 1 día

Execució de rasa fins el pou més pròxim 1 día

Formigonat de neteja 1 día

Ferrallat del mur 1 día

Encofrat 1 día

Formigonat part sabata 1 día

Formigonat part mur 1 día

Desencofrat 1 día

Impermeabilització trasdós 1 día

Tub drenatge 1 día

Terraplenat 1 día

Plaques d'ancoratge 1 día

Col·locació pilars 1 día

Bigues HEB180 2 días

Obertures del mur exterior 1 día

Col·locar puntals 1 día

Col·locar encofrat 1 día

Introducció armadures passives 1 día

Preparar junta de dilatació 1 día

Formigonar plataformes i trams inferiors rampes 1 día

Formigonar trams mitjos de rampes 1 día

Formigonar trams superior rampes 1 día

Extreure encofrat 1 día

Treure puntals 1 día

Col·locació paviment prefabricat 2 días

Soldat i posicionat baranes galvanitzades 1 día

Pintar mur exterior on hi ha obertura 1 día

L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D

12 may '14 26 may '14 09 jun '14 23 jun '14 07 jul '14 21 jul '14 04 ago '14 18 ago '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Passarel·la

Fecha: mié 18/06/14



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Rendiment Duración Comienzo Fin

44 Neteja de la zona 100 m2/h 1 día mar 12/08/14mar 12/08/14

45 Col·lació arbrat trasplantat 2 u/h 6 días mié 

13/08/14

mié 

20/08/14

46 Aixecament de l'obra 0 días mié 20/08/14mié 20/08/14

47 Estudi de Seguretat i Salut 60 días jue 29/05/14 mié 

20/08/14

48 Control de qualitat 60 días jue 29/05/14 mié 20/08/14

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Neteja de la zona 1 día

Col·lació arbrat trasplantat 6 días

20/08

Estudi de Seguretat i Salut 60 días

Control de qualitat 60 días

L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D

12 may '14 26 may '14 09 jun '14 23 jun '14 07 jul '14 21 jul '14 04 ago '14 18 ago '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: Passarel·la

Fecha: mié 18/06/14
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present Annex de Pla de Qualitat té com a finalitat planificar les inspeccions i assaigs precisos 
per dur a terme un control adequat sobre les unitats més importants en la construcció 
de la passarel·la de vianants als jardins de la casa cultural de Can Ginestar. 
 
En primer lloc s’estableixen els aspectes més rellevants a controlar en la construcció de la 
passarel·la perquè a partir d’aquests, obtenir les unitats a les que s’ha d’aplicar un sistema de 
Control de Qualitat. 
 
Una vegada determinades les unitats es considerarà per a cadascuna d’elles els següents 
aspectes: 
 

- Assaigs sobre procedència 
- Assaigs de recepció 
- Inspeccions 
-  Proves 

 
Es proposa igualment un esquema tipus del laboratori que serà necessari implantar a 
l’obra per a realitzar el control de qualitat, així com un pressupost estimatiu del control de 
qualitat de l’obra completa. Aquest pressupost junt amb el de Seguretat i salut s’afegirà al  
pressupost d’execució material constituint el pressupost d’execució per contracte. 
 
Donades aquestes condicions, podem dir que la realització d’un estudi detallat del 
control de qualitat queda fora de l'àmbit de redacció d'aquest projecte acadèmic ja que, abans 
de definir la naturalesa i la quantia dels assaigs a realitzar, serà convenient establir amb el 
contractista la procedència de les matèries primeres, els processos de fabricació dels materials 
i els processos de posada en obra. 
 
Tot i això s’estima un valor per aquest pla seguint els passos definits en aquest annex. 

 

2. ASPECTES MÉS RELLEVANTS A CONTROLAR 
 

Tenint en compte els aspectes comentats en la introducció i considerant la influència 
de les diferents unitats en el pressupost total de l’obra i en la importància que revesteix la seva 
execució en el correcte funcionament de l’obra en servei es poden destacar com a aspectes 
més rellevants a controlar, els següents: 
 

- Control de les cimentacions. 
- Control en l’execució de l’estructura: arc, pilars i taulell. És el capítol de més cost i junt 

amb les cimentacions constitueix el cos del pont que ha de resistir les sol·licitacions 
externes. 

- Control en el procés constructiu: considerant el procés constructiu de l’estructura serà 
necessari establir un control intens sobre la construcció i muntatge de l’arc i de les  
peces metàl·liques de les rampes. També s’haurà d’efectuar un control exhaustiu 
durant l’execució i formigonat dels pilars que el posterior funcionament i vida útil del 
pont depèn en gran mesura d’aquestes labors. 
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3. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 

A continuació es relacionen les normes i instruccions aplicades en la redacció del 
present annex: 
 

- EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 
- RC-88: Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 
- PG-3/75: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de 1975, amb les modificacions establertes en la Orden Ministerial del 21 

de Enero de 1988 y la del 8 de mayo de 1989. 
- Normas UNE, NLT y NRV 

 

4. COORDINACIÓ AMB EL PLEC DE CONDICIONS 
 

La finalitat d’aquest annex és la de programar i pressupostar els medis necessaris per a 
que es puguin complir les exigències específiques en el Plec del projecte, o sigui preveure els 
aparells, vehicles, locals, mà d’obra especialitzada, normes a aplicar, freqüència d’assaigs, 
registre de resultats, quadre de responsabilitats, etc. 
 
El Plec de condicions indica les especificacions que s’han d’aconseguir en els materials i 
execució de les unitats d’obra, mentre que en l’annex de Control de Qualitat s’indica: 
 

- COM (normes a aplicar) 
- QUAN (freqüència d’assaigs, controls i moment adequat de realització) 
- QUANT (número d’assaigs i controls per unitat, número total, cost de cadascun i del 

total) 
- PER QUÈ (finalitat dels assaigs i controls, llindars a superar, tractament de no 

conformitats) 
 
 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

a. Descripció general 
 

El disseny de la passarel·la es pot dividir en dues parts. Una primera corresponent a les rampes 

i escales i una segona part en la construcció del mur de contenció. 

La part de rampes i escales es planteja de forma convencional mitjançant una solució mixta de 

bigues metàl·liques amb llosa armada. 

 

b. Unitats d’obra a controlar 
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A continuació es relacionen les unitats d’obra del control de qualitat de les quals serà 

desenvolupat i pressupostat en els apartats posteriors d’aquest annex: 

- Kg d’acer corrugat B500S per a armat de la llosa de les rampes i dels pilars, tallat, 

doblegat, muntat i posat a l’obra. 

- Kg d’acer S275 per perfils metàl·lics inclús subministrament, col·locació, muntatge i 

soldadura. 

- Kg d’acer S180 per perfils metàl·lics inclús subministrament, col·locació, muntatge i 

soldadura. 

- m3 de formigó per a armar HA-25 en llosa, de mida màxima 20 mm, elaborat en central, 

incús subministra, abocament mitjançant camió bomba amb ploma, vibrat i col·locat. 

- m3 de reomplert, amb material adequat o seleccionat procedent de l’excavació o de 

préstecs, inclús compactació per tongades; amb p.p. de medis auxiliars. 

 

c. Materials a controlar 
 

Els materials a controlar seran els que intervinguin en totes les unitats que s’han mencionat en 

l’apartat anterior, en concret: 

- Acer corrugat B500S 

- Acer per a perfils S275 

- Acer per a perfils S180 

- Aigua, ciment i àrids per a la fabricació del formigó 

- Materials de préstec i sòls adequats 

 

6. CONTROL DE QUALITAT SOBRE ELS ACERS 
 

a. Dades prèvies 
 

El sistema de control que es descriu en aquest apartat a l’acer B500S d’armat de taulells, sabates 

i murs i a l’acer S275 i S180 dels perfils metàl·lics. 

 

b. Assaigs de procedència 
 

L’acer per a armar s’ha de subministrar en barres corrugades de 12 metres de longitud. El 
material utilitzat serà del tipus B 500 S, S275 i S180 segons les especificacions definides en la 
norma UNE 36068. El mètode de fabricació serà mitjançant el procés tipus N definit per les 
normes UNE 36080, UNE 36088 i UNE 36068. 
No s’efectuaran assaigs per a controlar la correcta fabricació o transport de les barres i perfils 
d’acer, únicament es realitzarà una inspecció visual per a comprovar que el material no ha sofert 
danys durant el transport. 
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c. Assaig de recepció 
 

i. Assaigs a realitzar 
 

Cada paquet de barres d’un mateix diàmetre, filferro, perfils, panells o rotlles de malles 
electrosoldades haurà d’estar previst d’una etiqueta metàl·lica, on s’especifiquen les següents 
dades: 

- Nom del fabricant i del destinatari 
- Número de comanda 
- Tipus d’acer 
- Característiques geomètriques de les barres o perfils 
- Número de colada identificable amb el Certificat d’Assaigs del Fabricant 

 
A continuació es complementa l’Informe de recepció omplint els apartats següents: 
 

- Número de comanda 
- Número d’albarà 
- Número de caixes 
- Quantitat aproximada  
- Qualitat 
- Diàmetre 

 
El nivell de control de l’acer del taulell de la passarel·la en projecte és normal tal i com s’indica 
en l’annex de càlculs estructurals. Per tant, seguint la Instrucción EHE-08 es té: 
 
LOT: subdivisió que es realitza d’una partida o del material existent en obra o taller en  
un moment donat, essent la seva quantitat màx. de 40t. De cada lot s’agafaran dues provetes i 
es realitzaran els següents assaigs: 
 

- Comprovar que la secció equivalent compleix amb l’establert en projecte. 
- Comprovar les característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades i 

que aquestes es trobin entre els límits establerts en el certificat específic d’adherència 
(UNE 36740:98) 

- Realitzar assaig de doblat-desdoblat segons la norma UNE 36068:94 i d’acord amb 

l’establert en EHE art. 31.2. 

- Es determinaran com a mínim dues vegades, durant la realització de l’obra, el límit 
elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura almenys en una proveta de cada 
diàmetre i tipus d’acer utilitzat i subministrat segons la UNE 7474-1:92 i 7326:88 

respectivament. 

 

ii. Condicions d’acceptació 
 

Segons els assaigs als que s’ha sotmès l’acer i tenint en compte la qualificació del control com a 
normal, s’acceptaran els materials només quan compleixin les següents condicions: 
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Comprovació de la secció equivalent 
 
Es considerarà satisfactòria un amidament quan la secció equivalent mesurada no sigui 
inferior al 95% de la secció nominal per a diàmetres no majors de 25mm o no sigui inferior al 
96% per a diàmetres superiors. Es realitzaran dues verificacions; si les dues verificacions 
resulten satisfactòries, la partida quedarà acceptada. Si les dues resulten no satisfactòries, la 
partida serà rebutjada. Si es registra un sol resultat no satisfactori, es verificaran quatre noves 
mostres corresponents a la partida que es controla, i si alguna d’aquestes quatre verificacions 
resulta no satisfactòria la partida serà rebutjada. En cas contrari serà acceptada. 
 
Característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades 
 
L’incompliment dels límits admissibles establerts en el certificat d’adherència serà condició 
suficient perquè es rebutgi el lot corresponent. 
 
Assaigs de doblegat-desdoblegat a 90o 

 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes després de l’assaig (apartat 10.3 de la UNE 
36068:94) sobre els materials que corresponen, segons l’establert en l’article 31.2 de la EHE. 
Si es produeix algun fallo, se sotmetran a assaig 4 noves provetes del lot corresponent. 
Qualsevol fallo en aquests assaigs obligarà a rebutjar el lot corresponent. 

Assaigs de tracció 

S’utilitzen aquests assaigs per a determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l’allargament 
de ruptura. Mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris s’acceptaran totes les barres del 
diàmetre corresponent. Si es registra algun fallo, totes les barres d’aquest mateix diàmetre 
existents a l’obra i les que posteriorment es rebran, seran classificades en lots corresponents a 
les diferents partides subministrades sense que cada lot excedeixi de 20 tones. Cada lot serà 
controlat mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats fossin no satisfactoris, el lot 
serà rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de 
totes les característiques mecàniques que hagin de comprovar-se, sobre 16 provetes. El resultat 
es considerarà satisfactori si la mesura aritmètica dels resultats més baixos obtinguts supera el 
valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. En cas contrari el lot serà 
rebutjat. 
 
Assaigs de soldadura 
 
Aquest assaig es realitzarà sobre els diàmetres màxim i mínim que es soldin. De cadascun d’ells 
es prendran sis provetes, realitzant-se amb tres els assaigs de tracció i amb les altres tres els de 
doblat simple. 
 
De les primeres, una es provarà soldada i les altres dues sense soldadura; el valor obtingut per 
la càrrega de ruptura de la proveta soldada no representarà una disminució superior al 5% de la 
càrrega total de ruptura mitja de les altres dues provetes, ni serà inferior a la càrrega de ruptura 
garantida. 
 
L’assaig de doblat es realitzarà amb les altres tres provetes soldades, en la zona d’afecció del 
calor; cap d’elles podrà presentar esquerdes després de l’assaig. En cas de registrar-se algun 
fallo en el control de soldat en obra, s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà 
a una revisió completa de tot el procés. 
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d. Inspecció 
 

Una vegada efectuats els assaigs de recepció es procedirà a realitzar inspeccions visuals amb 

l’objectiu de detectar qualsevol anomalia que pogués presentar-se durant l’emmagatzematge i 

posada en obra dels materials. 

 

e. Proves 
 

En el cas de productes conformes no serà necessari efectuar proves complementàries. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT SOBRE EL FORMIGÓ 
 

a. Dades prèvies 
 

El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon als formigons de taulells, mur 

i sabates. 

 

b. Assaig de procedència 
 

i. Aigua 
L’aigua utilitzada per a la fabricació del formigó haurà de complir les següents condicions: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 7234:71) ≥ 5 
- Substàncies dissoltes (UNE 7130:58) ≤ 15 grams per litre 
- Sulfats, expressats en SO42- (UNE 7131:58) excepte per al ciment SR en el qual s’eleva 

aquest límit a 5 grams per litre (5.000p.p.p) ≤ 1 gram per litre 
- Ió clorur, Cl- (UNE 71878:60) ≤ 3 grams per litre (formigó armat) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132:58) = 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) ≤ 15 grams per litre 

ii. Ciment 
Es comprovarà que el ciment utilitzat sigui d’alta resistència per a garantir la correcta 
obtenció del formigó tipus HA-25. 

iii. Àrids 
Els assaigs es realitzaran, amb freqüència mensual o quinzenal, seran els següents: 
 

- Determinació del coeficient de forma (UNE 7238) 
- Determinació del contingut de terrossos de d’argila (UNE 7133) 
- Determinació de partícules toves (UNE 7134) 
- Material que flota en un líquid de pes específic 2,00 (UNE 7244) 
- Determinació de sulfats (UNE 83120/88) 
- Reactivitat dels àlcalis del ciment (UNE 7137) 
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- Coeficient de forma (UNE 7238) 
- Assaig de Los Àngeles (UNE 83116) 
- Humitat natural (UNE 7328) 
- Granulometria per tamisat (UNE 7083) 
- Reactivitat als àlcalis (UNE 83121/90) 

 
 

c. Assaigs de recepció 
 

i. Aigua 
- Presa de mostres (UNE 7236) 
- Determinació del pH (UNE 7234) 
- Determinació de sulfats (UNE 7131) 
- Determinació del ió clorur (UNE 7178) 
- Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Determinació de matèries solubles en èter (UNE 7235) 

 

ii. Ciment 
La resistència es comprovarà segons la norma UNE- 80101, realitzant un assaig per a cada 
partida. Amb un total de 15 partides (3 sèries) s’hauran de realitzar 15 assaigs. 
 
Els assaigs que es realitzaran sobre cada partida seran: 
 

- Pèrdua al foc 
- Residu insoluble 
- Triòxid de sofre 
- Clorurs 
- Enduriment i estabilitat de volum 
- Resistència 
- Finura de molgut 
- Superfícies específica 

 

iii. Àrids 
A l’arribar els àrids a l’obra s’efectuaran els mateixos assaigs que els ressenyats en l’apartat 
7.b.iii. 
 

d. Inspeccions 
 

El formigó a utilitzar serà subministrat per una catedral de formigonat pertanyent a 
l’obra i situada en les proximitats d’aquesta. 
 
En la central de mescles es farà una comprovació de pesos dels diferents components 
controlant la dosificació. 
 
Sempre que existeixin dubtes raonables sobre la uniformitat del formigó transportat, es 
realitzaran dos cons de mostres comparatives. El temps transcorregut entre les dues preses 
de mostres no excedirà de 15 minuts; la diferència entre els dos cons comparatius serà menor 
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de 2,5 cm per a cons de fins a 10,2 cm i menor a 3,8 cm per a cons majors de 10,2 cm. En cas de 
realitzar aquest assaig d’uniformitat i que la diferència de cons excedeixi dels límits estipulats, 
el formigó serà rebutjat, havent de reparar-se i homologar de nou aquest medi de transport 
 
Es farà una determinació de consistència del formigó fresc, en el punt de abocaments 
segons la norma UNE 83313, per cada camió formigonera. 
 
Es farà una determinació de temperatura del formigó fresc, en el punt de d’abocament, amb 
la següent freqüència: una en la primera mescla del dia o una per cada assaig de resistència (es 
prendrà la major de les dues). 

 

e. Proves 
 

Es realitzarà un control estadístic del formigó per a conèixer la resistència del formigó 
col·locat a l’obra. 
 
S’establiran lots que d’acord amb la EHE seran menors de 100m3 per cada tram de 12 
metres que es formigona i s’escollirà un lot. 
 
Per a un nivell de control intens del taulell, mur i sabates, es prendran al començament del 
control un total de 12 amassades (N=12); quan en quatre lots consecutius, amb N=12, s’hagi 
obtingut acceptació (fest ≥ fck), es prendrà en els següents lots només N=6. Es tornarà a prendre 
N=!” a partir del moment en què amb N=& s’obtingui fest < fck, tornant-se a prendre N=6 tant 
aviat com en quatre lots consecutius s’obtingui fest ≥ fck. 
 
Obtingudes per a cada lot les N amassades i ordenats els resultats de les seves resistències de 
menor a major en la forma: 
 

x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ ......... ≤ xN 
 

Es defineix la resistència característica estimada, segons el número d’amasades, la que 
compleix les següents expressions: 
 
Si N 6: 

𝑓𝑒𝑠𝑡 = 𝐾𝑁 · 𝑥1 

Si N>6: 

𝑓𝑒𝑠𝑡 = 2 ·
∑ 𝑥𝑖
𝑚−1
𝑖=1

𝑚 − 1
− 𝑥𝑚 ≥ 𝐾𝑁 · 𝑥1 

On: 
 
KN coeficient en funció de N i la classe d’instal·lació on es fabrica el formigó 
X1 resistència de l’amassada de menor resistència 
m N/2 per a N parell 
m (N-1)/2 per a N imparell 
 
La resistència específica amb la qual s’haurà de comparar fest es fck = 25 MPa. 
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8. CONTROL DE QUALITAT SOBRE EL MATERIAL REBLERT 
 

a. Dades prèvies 
 

El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon al material reblert, amb 

material adequat o seleccionat procedent de l’excavació o de préstecs. 

 

b. Assaigs de procedència 
 

Es comprovarà la retirada de la muntera de terra vegetal abans del començament de l’explotació 
d’un préstec. Es comprovarà l’explotació racional del front, quan calgui, l’exclusió 
de les betes no utilitzables. 
 
Es prendran mostres representatives del material excavat en cada desmunt o préstec 
per efectuar els següents assaigs: 
 

- Determinació de matèria orgànica (NLT-117) amb una freqüència de 10000m3 o cada 
10 dies. 

- Granulometria (NLT_104) amb una freqüència de 5000m3 o cada 3 dies 

- Límits Atterberg (NLT- 105 i 106) amb una freqüència de 5000m3 o cada dia 

- Assaig Proctor normal (NLT-107) amb una freqüència de 1000m3 o cada dia 

- Assaig CBR laboratori (NLT-111) amb una freqüència de 10000m3 o cada 10 dies 

Els resultats dels assaigs dels materials en el seu lloc de procedència seran sempre valors que 
compliran les limitacions establertes en els Plecs de Prescripcions Tècniques del projecte. 
 

c. Assaigs de recepció 
 

S’examinaran els pilons procedents de la descàrrega de camions, extraient de entrada aquells 
que, a simple vista, presenten restes de terra vegetal, matèria orgànica, o bolos de major mida 
que l’admès com a màxim; assenyalat aquells altres que presentin alguna anomalia en quant a 
l’aspecte que ha de tenir el material que arriba a l’obra de les procedències aprovades tals com 
diferent col·laboració, excés de plasticitat, etc. 
 
Es prendran mostres dels pilons assenyalats com a sospitoses per a repetir els assaigs efectuats 
en el lloc de procedència. 
 

d. Inspeccions 
 

Durant l’extensió del material es vigilarà i comprovarà que l’extensió de les capes compleixi les 
condicions dels plecs de prescripcions tècniques i plànols del projecte. 
 
Quan la temperatura ambient descendeixi per sota del límit marcat en el plec de prescripcions 
tècniques es suspendran els treballs. 
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Donades les característiques de les operacions d’extensió, la inspecció visual adquireix especial 
importància durant el desenvolupament d’aquestes. Es realitzaran una sèrie de controls durant 
la compactació que s’especificaran en l’apartat següent. 
 
Per últim es realitzaran comprovacions visuals de la geometria de la capa estesa i compacta 
abans de procedir a la següent extensió i de la superfície de recolzament a la coronació del 
terraplè. 
 

e. Proves 
 

Durant la compactació de cada tongada es realitzaran una sèrie de proves de manera que 
s’asseguri el compliment de les condicions de densitat establertes en el plec de prescripcions 
tècniques del projecte. 
 
En les determinacions de densitat i humitat in situ, es podran utilitzar mètodes tals com els 
aparells amb isòtops radioactius, picnòmetres d’aire, ampolla amb carbur de calci, etc., sempre 
que, mitjançant assaigs previs, s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable, a judici 
de l’enginyer Director de les obres, entre aquests mètodes i les especificacions en els plecs de 
prescripcions tècniques. 
 
Dins del tros a controlar es defineix: 
 
Lot: material que entra en 5000m2 de tongada, o fracció diària compactada si aquesta és 
menor, exceptuant les franges de bora de 2,00 m d’ample. 
 
Mostra: conjunt de 5 unitats, agafades de manera aleatòria de la superfícies definida com a 
lot. En cadascuna d’aquestes unitats es realitzaran assaigs d’humitat i densitat. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compacta hauran de ser iguals o majors que les 
especificades en el plec de prescripcions tècniques del projecte, punts assajats. No obstant, 
s’admetran resultats individuals de fins un dos per cent (2%), en cadascun del d’una MOSTRA, 
menors que els exigits en el projecte, sempre que la mitjana aritmètica del conjunt de la 
MOSTRA resulti igual o major que el valor fixat en el Plec. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte quan, per 
causa justificada, s’utilitzin sòls amb característiques expansives. En aquest cas, si no està 
previst en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, aquests sòls hauran de ser objecte 
d’un estudi acurat de laboratori, on es determinaran els valors d’humitat i densitat a obtenir 
en obra i els marges de tolerància en més o menys. 
 
Per a l’acceptació d’una capa compactada, en aquest tipus de sòls, es requerirà que tots els 
calors d’humitat i densitat obtinguts en obra, es trobin dins els marges de tolerància fixats 
mitjançant els assaigs de laboratori. En cas contrari es procedirà a corregir les diferències. 
 
La humitat òptima en els assaigs de compactació es considerarà com a dada orientativa, 
havent de corregir-se en obra d’acord amb l’energia de compactació de l’equip de compactat 
utilitzat i a la vista dels resultats obtinguts en cada cas particular. 
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9.  INSTAL·LACIONS D’OBRA 
 

Les instal·lacions descrites seran les mínimes amb el que s’haurà de comptar a peu d’obra; no 
obstant, a judici del projectista, serà convenient contractar certs assaigs amb laboratoris 
especialitzats degut a les particulars característiques d’alguns d’ells, que no podran ésser 
realitzats en obra de manera correcta. 
 
 

10.  PRESSUPOST DEL CONTROL DE QUALITAT 

 

10.1. Amidaments 
 

10.1.1. Acer 
 

Amidaments: 

- B 500 S: 4.936,27 kg 

- HEB180:  1.193,5 kg 

- IPE200:  3.212,2 kg 

 

- Assaigs de determinació de les característiques geomètriques (secció equivalent i 

característiques dels ressalts): dos per diàmetre i quantitat de 20.000 kg o fracció total 

→ 2·(4.936,27/20.000)+(2+2) = 5 assaigs 

 

- Assaigs de doblat simple i de doblat-desdoblat: com abans → 5 assaigs 

 

- Assaigs de tracció per a determinar les característiques mecàniques (límit elàstic i 

allargament en ruptura): dos per diàmetre i quantitat de 50.000 kg o fracció total → 

2·(9.341,97/50.000) = 1 assaig 

 

- Assaigs de tracció i de doblat simple per a determinat l’aptitud al soldat de les 

armadures: sis per provetes per diàmetre → 6·(2+2)=24 assaigs 

 

10.1.2. Formigó 
 

Amidaments: 

- HA-25:  46,78 m3 

- H Neteja: 20,84 m3 

 

- Mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 

assaig a compressió de tres sèries de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm cadascuna 
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→ 3 assaig. S’ha decidit fer tres sèries perquè es considera considerable el temps entre 

cada amasada de formigó del mur, de les sabates i del taulell de la passarel·la. 

 

10.2. Pressupost d’execució material 
 

Per a  la realització dels assajos corresponents al pla de control de qualitat de tota l’obra i al 

seu seguiment, s’ha previst una partida alçada equivalent a l’1,0% del pressupost  d’execució 

material. 

 TOTAL PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT   792,88 €   

 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 792,88 € 

(SET-CENTS NOURANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 
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Justificació d'elements



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,36000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,73000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,60000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,97000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A0133000 h Ajudant encofrador 19,85000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,93000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,85000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,96000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,04000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 18,68000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16000 €

C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 19,57000 €

C110D000 h Carro de perforació HC-350 123,62000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 57,26000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312342 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló 90,79000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 6,83000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
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MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 17,57000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CZ MAQUINÀRIA ESPECIAL
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ11 GRUPS ELECTRÒGENS
______________________________________________________________________________________________________________

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B02 EXPLOSIUS
B021 EXPLOSIUS PLÀSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 5,04000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 97,01000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacs 74,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 0,10000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05B CIMENTS NATURALS
______________________________________________________________________________________________________________

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs 0,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

58,48000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,93000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,77000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,51000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

60,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AA ANCORATGES ESPECIALS
______________________________________________________________________________________________________________

B0AA0A05 u Pern de connexió tipus Nelson de 3/4´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,69000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
______________________________________________________________________________________________________________

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 LLATES
______________________________________________________________________________________________________________

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,34000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 PLAFONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D81350 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 20 usos 2,56000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x60 cm 0,25000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B43 MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES
B43K FUSTA CONTRALAMINADA PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada per 3 de capes de fusta encolades amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir

62,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B43 MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES
B43Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta contralaminada 4,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B44Z501A kg 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

0,93000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.locar amb cargols i galvanitzat

2,21000 €

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J1 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 47,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7Z MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8A MATERIALS PER A ENVERNISSATS
B8AZ VERNISSOS
______________________________________________________________________________________________________________

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 11,72000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 7,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B96A VORADES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge
soldats a la xapa

21,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9V MATERIALS PER A ESGLAONS
B9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________

B9V2AB20 m Esglaó tipus P-51 de BREINCO 6,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES
BB14 PASSAMANS PER A BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

BB14U001 m Passamà d´acer inoxidable de 40 mm de diàmetre 9,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB3 REIXES
BB32 REIXES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

BB32U005 m2 Reixa electrosoldada amb malla de 50x50 i 4 mm de gruix d´acer galvanitzat en calent 10,00000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5L LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves
cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2

6,22000 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 GRANULATS
D039 SORRES-CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 72,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650

Subtotal: 20,29650 20,29650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,79000 = 1,34250

Subtotal: 1,34250 1,34250

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 97,01000 = 19,40200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,28000 = 30,82560

Subtotal: 50,22760 50,22760

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s/ 20,29700 = 0,20297

Subtotal: 0,20297 0,20297

COST DIRECTE 72,06957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,06957

D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 107,71000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650

Subtotal: 20,29650 20,29650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,79000 = 1,29775

Subtotal: 1,29775 1,29775

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,09000 = 0,21800

B0532310 kg Calç aèria CL 90 per a construcció 400,000      x 0,10000 = 40,00000
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B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en
sacs

0,200      x 74,36000 = 14,87200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,28000 = 31,02840

Subtotal: 86,11840 86,11840

COST DIRECTE 107,71265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,71265

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 ACER EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180

Subtotal: 0,21105 0,21105

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,63062 0,63062

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,84378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84378

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,85000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180

Subtotal: 0,21105 0,21105

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,64112 0,64112
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,85428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85428
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4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
47 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
479 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS
4795 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PRODUCTES BITUMINOSOS I LÀMINES DRENANTS AMB RELLEU
______________________________________________________________________________________________________________

47951111 m2 Impermeabilització de mur de contenció de >= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular
de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. Inclou tub dren de recollida d'aigües connectat a
xarxa general.

Rend.: 1,000 17,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 8,49234 = 8,49234

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 9,30477 = 9,30477

Subtotal: 17,79711 17,79711

COST DIRECTE 17,79711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,79711

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF Familia 0DF
______________________________________________________________________________________________________________

B0DFANA0 u Cindri senzill taul.fusta, llum Rend.: 1,000 49,46 €

B1
B15
B15Z Familia 15Z
______________________________________________________________________________________________________________

B15Z6AA7 u Suport cartel·la de 10x10 mm (triangulars) i espessor 10 mm amb
tractament galvanitzat en calent soldat sobre el pilar metàl·lic i
sobre placa d'ancoratge, segons plànol nº18

Rend.: 1,000 4,27 €

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F
B9FA Familia 9FA
______________________________________________________________________________________________________________

B9FA6481 m2 Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect,textura pètria,preu alt Rend.: 1,000 20,78 €
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BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES
BB12 Familia B12
______________________________________________________________________________________________________________

BB121NA0 m Barana acer,
passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./15cm,h=100cm

Rend.: 1,000 89,23 €

BBM
BBMZ Familia BMZ
______________________________________________________________________________________________________________

BBMZZ126 u Placa metàl·lica amb 4 perns roscats. Inclou muntatge lligat sobre
armadura dels pous de fonamentació, segons plànol nº18

Rend.: 1,000 38,88 €

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 ENDERROCS
E213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
______________________________________________________________________________________________________________

E2135341 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat o de pedra, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou entibació de la zona a treballar.

Rend.: 1,000 173,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 22,73000 = 27,27600

A0140000 h Manobre 2,800 /R x 18,68000 = 52,30400

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 57,99000

Subtotal: 137,57000 137,57000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 16,16000 = 24,24000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 7,74000 = 9,28800

Subtotal: 33,52800 33,52800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,06355

COST DIRECTE 173,16155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,16155

E22 MOVIMENTS DE TERRES
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E222342B m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb pala excavadora o mitjans
manuals, i amb les terres deixades a la zona de càrrega del camió.
Inclou entibacions parcials durant l'excavació i la part proporcional
de mitjans especials de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312342 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb bivalva batiló

0,072 /R x 90,79000 = 6,53688
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,53688 6,53688

COST DIRECTE 6,53688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53688

E3 FONAMENTS
E31 RASES I POUS
E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E31522B3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/10/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 81,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,68000 = 8,21920

Subtotal: 8,21920 8,21920

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 66,93000 = 73,62300

Subtotal: 73,62300 73,62300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12329

COST DIRECTE 81,96549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,96549

E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.
Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per abocar el formigó
amb cubilot.

Rend.: 0,328 87,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,68000 = 14,23780

Subtotal: 14,23780 14,23780

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 66,18000 = 72,79800

Subtotal: 72,79800 72,79800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 14,23800 = 0,21357

Subtotal: 0,21357 0,21357
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COST DIRECTE 87,24937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,24937

E31522J3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 81,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,68000 = 8,21920

Subtotal: 8,21920 8,21920

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 66,77000 = 73,44700

Subtotal: 73,44700 73,44700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12329

COST DIRECTE 81,78949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,78949

E31 RASES I POUS
E31B ARMADURES PER A RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous. Inclou separadors i
premuntatge de taller amb soldadura.

Rend.: 0,671 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,85000 = 0,23666

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,36000 = 0,19994

Subtotal: 0,43660 0,43660

Materials

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,85428 = 0,85428

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556

Subtotal: 0,85984 0,85984

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 0,43667 = 0,00655

Subtotal: 0,00655 0,00655
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COST DIRECTE 1,30299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30299

E31 RASES I POUS
E31D ENCOFRAT PER A RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

E31DD120 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per
a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 30,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,85000 = 11,91000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600

Subtotal: 25,32600 25,32600

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,200      x 2,44000 = 2,92800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 210,79000 = 0,23187

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,43000 = 1,28987

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098

Subtotal: 4,80224 4,80224

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37989

COST DIRECTE 30,50813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50813

E3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
E3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
______________________________________________________________________________________________________________

E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm. Inclou camió grua amb ploma de 25 metres per
abocar el formigó amb cubilot.

Rend.: 1,000 10,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 22,36000 = 1,67700

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,80200

Subtotal: 4,47900 4,47900

Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 60,77000 = 6,38085

Subtotal: 6,38085 6,38085



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 18/06/14 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06719

COST DIRECTE 10,92704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92704

E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,019 10,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,74975

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 22,36000 = 1,64573

Subtotal: 4,39548 4,39548

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 58,48000 = 6,14040

Subtotal: 6,14040 6,14040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 4,39533 = 0,06593

Subtotal: 0,06593 0,06593

COST DIRECTE 10,60181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60181

E4 ESTRUCTURES
E43 ESTRUCTURES DE FUSTA
E43S SOSTRES DE FUSTA CONTRALAMINADA
______________________________________________________________________________________________________________

E43SL380 m2 Sostre de panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix formada
per 3 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de
la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou
ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 79,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,85000 = 7,94000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,11000 = 4,62200

Subtotal: 12,56200 12,56200

Materials

B43Z0000 u Part proporcional de ferramentes i junts per a fusta
contralaminada

1,000      x 4,70000 = 4,70000

B43KL380 m2 Panell de fusta contralaminada de 90 mm gruix
formada per 3 de capes de fusta encolades amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell i acabat per revestir

1,000      x 62,44000 = 62,44000

Subtotal: 67,14000 67,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18843

COST DIRECTE 79,89043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,89043

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E441 PILARS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

E441532D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb tractament
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Inclou mitjans auxiliars per treballs de muntatge de l'estructura fins
a 4 metres d'alçada.

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 22,73000 = 0,27276

A0135000 h Ajudant soldador 0,012 /R x 19,93000 = 0,23916

Subtotal: 0,51192 0,51192

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,12000 = 0,03744

Subtotal: 0,03744 0,03744

Materials

B44Z50B5 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01280

COST DIRECTE 1,72216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72216

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E443 BIGUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb tractament galvanitzat en
calent, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars per
treballs de muntatge de l'estructura fins a 4 metres d'alçada.

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,93000 = 0,19930

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 22,73000 = 0,40914

Subtotal: 0,60844 0,60844
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Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616

Subtotal: 0,05616 0,05616

Materials

B44Z501A kg 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

1,000      x 0,93000 = 0,93000

Subtotal: 0,93000 0,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01521

COST DIRECTE 1,60981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60981

E4B ARMADURES
E4BC ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

E4BC4000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses

Rend.: 1,094 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,18144

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,36000 = 0,24527

Subtotal: 0,42671 0,42671

Materials

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,85428 = 0,85428

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,86736 0,86736

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 0,42667 = 0,00640

Subtotal: 0,00640 0,00640

COST DIRECTE 1,30047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30047
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E4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D2 ENCOFRATS PER A MURS
______________________________________________________________________________________________________________

E4D24A23 m2 Muntatge i desmuntatge a una cara d'encofrat, amb plafó fenòlic,
per a base rectilínia, encofrats a dues cares, per a deixar el formigó
vist

Rend.: 0,814 29,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,415 /R x 22,36000 = 11,39975

A0133000 h Ajudant encofrador 0,555 /R x 19,85000 = 13,53409

Subtotal: 24,93384 24,93384

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,43000 = 0,64328

B0D81350 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 20 usos 1,0763      x 2,56000 = 2,75533

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x60 cm

1,000      x 0,25000 = 0,25000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

Subtotal: 4,11388 4,11388

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 % s/ 24,93400 = 0,62335

Subtotal: 0,62335 0,62335

COST DIRECTE 29,67107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,67107

E4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, amb
tauler de fusta de pi.

Rend.: 1,040 27,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 22,36000 = 12,90000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,600 /R x 19,85000 = 11,45192

Subtotal: 24,35192 24,35192

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,56000 = 0,12926
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B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,34000 = 1,47400

Subtotal: 2,65047 2,65047

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 % s/ 24,35200 = 0,60880

Subtotal: 0,60880 0,60880

COST DIRECTE 27,61119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,61119

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

E4ZW1J60 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a
la xapa col·laborant, segons plànol nº16

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800

Subtotal: 1,11800 1,11800

Maquinària

C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

0,050 /R x 17,57000 = 0,87850

Subtotal: 0,87850 0,87850

Materials

B0AA0A05 u Pern de connexió tipus Nelson de 3/4´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants

1,000      x 0,69000 = 0,69000

Subtotal: 0,69000 0,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01677

COST DIRECTE 2,70327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70327

E8 REVESTIMENTS
E8A ENVERNISSATS
E8A8 ENVERNISSATS DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

E8A81CC1 m2 Envernissat de xapa d'acer cor-ten al vernís de poliuretà alifàtic
bicomponent, tipus EXTRA-POLI de WELAAN, amb dues d'acabat,
amb la superfície mat.

Rend.: 0,743 14,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 20,96000 = 0,84630

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 23,60000 = 9,52894
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Subtotal: 10,37524 10,37524

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 7,00000 = 1,05000

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà d'1 component 0,255      x 11,72000 = 2,98860

Subtotal: 4,03860 4,03860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15563

COST DIRECTE 14,56947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,56947

E9 PAVIMENTS
E9V ESGLAONS
E9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
______________________________________________________________________________________________________________

E9V2AB2K m Esglaó de peces de formigó prefabricat de 36X50x15 cm. tipus
P-51 de BREINCO, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, col·locat amb
junta tope i sense beurar

Rend.: 1,165 34,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,850 /R x 22,36000 = 16,31416

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 9,62060

Subtotal: 25,93476 25,93476

Materials

D070A4D1 m3 Morter  mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,014      x 107,71265 = 1,50798

B9V2AB20 m Esglaó tipus P-51 de BREINCO 1,050      x 6,91000 = 7,25550

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 UNE 80-309-94, en sacs 1,000      x 0,07000 = 0,07000

Subtotal: 8,83348 8,83348

COST DIRECTE 34,76824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,76824

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

EB12U005 m Subministre i col·locació de barana galvanitzada en calent després
de fabricar-se. Passamà diàmetre 10 cm, alçada barana 1 metre,
alçada passamans dobles 70 cm, amb malla de simple torsió de
10x10 cm, amb suport del passamà, segons plànol nº6.

Rend.: 99,630 63,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,450 /R x 21,04000 = 0,09503
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A012F000 h Oficial 1a manyà 0,900 /R x 23,97000 = 0,21653

Subtotal: 0,31156 0,31156

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,900 /R x 3,12000 = 0,02818

Subtotal: 0,02818 0,02818

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 4,26000 = 17,04000

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col.locar amb cargols i galvanitzat

8,000      x 2,21000 = 17,68000

BB14U001 m Passamà d´acer inoxidable de 40 mm de diàmetre 2,000      x 9,12000 = 18,24000

BB32U005 m2 Reixa electrosoldada amb malla de 50x50 i 4 mm de
gruix d´acer galvanitzat en calent

1,050      x 10,00000 = 10,50000

Subtotal: 63,46000 63,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00779

COST DIRECTE 63,80753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,80753

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

F227500F m2 Perfilat de talús, amb retroexcavadora i a mà, estenent i
escampant les terres d'aportació i les pròpies del talús
manualment, per a aconseguir un perfil i pendent continua.

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,68000 = 1,21420

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 19,33000 = 2,12630

Subtotal: 3,34050 3,34050

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,83000 = 0,75130

Subtotal: 0,75130 0,75130

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 3,34067 = 0,05011

Subtotal: 0,05011 0,05011

COST DIRECTE 4,14191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14191
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F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F242 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

F242B037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres o runa o runa
mescalda, amb camió, fins a 12 Tn, a l'abocador situat fins a 50
km. Inclou gestió de residus i taxes administratives.

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,034 /R x 57,26000 = 1,94684

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,135 /R x 33,46000 = 4,51710

Subtotal: 6,46394 6,46394

COST DIRECTE 6,46394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46394

F9 PAVIMENTS
F96 VORADES
F96A VORADES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

F96AUA40 m Vorada de xapa d'acer corten plegada, de 5 mm de gruix i 500 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I

Rend.: 0,228 51,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,36000 = 14,71053

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 12,28947

Subtotal: 27,00000 27,00000

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,045      x 58,48000 = 2,63160

B96AUC40 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,000      x 21,41000 = 21,41000

Subtotal: 24,04160 24,04160

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 27,00000 = 0,40500

Subtotal: 0,40500 0,40500

COST DIRECTE 51,44660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,44660
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F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

F9E13104 m2 Paviment de plaques de formigó prefabricat sense bisell, de mides
20x40x7 cm. i 40x60x7, de color gris, col.locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, deixant una junta uniforme de 2 mm, i beurada amb sorra fina.

Rend.: 0,797 28,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,68000 = 6,32823

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,14000 = 12,48457

Subtotal: 18,81280 18,81280

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 97,01000 = 0,30073

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,64000 = 6,77280

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306      x 72,06957 = 2,20533

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,09000 = 0,01090

Subtotal: 9,28976 9,28976

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 % s/ 18,81267 = 0,28219

Subtotal: 0,28219 0,28219

COST DIRECTE 28,38475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,38475

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G214 ENDERROCS D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 45,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 22,73000 = 9,09200

A0150000 h Manobre especialista 0,720 /R x 19,33000 = 13,91760

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200

Subtotal: 30,48160 30,48160

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,74000 = 3,09600

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 71,05000 = 5,17955
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 16,16000 = 5,81760

Subtotal: 14,09315 14,09315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45722

COST DIRECTE 45,03197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,03197

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

G2223244 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de
fondària, en roca, amb explosius i forat de diàmetre 50 mm, i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 19,33000 = 2,31960

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400

Subtotal: 4,37160 4,37160

Maquinària

C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 0,040 /R x 19,57000 = 0,78280

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0242 /R x 50,00000 = 1,21000

C110D000 h Carro de perforació HC-350 0,009 /R x 123,62000 = 1,11258

Subtotal: 3,10538 3,10538

Materials

B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

0,500      x 5,04000 = 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06557

COST DIRECTE 10,06255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06255

G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en qualsevol tipus de terreny, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la zona de càrrega del camió.

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,68000 = 0,18680

Subtotal: 0,18680 0,18680

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,034 /R x 145,06000 = 4,93204

Subtotal: 4,93204 4,93204
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00280

COST DIRECTE 5,12164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12164

G22 MOVIMENTS DE TERRES
G22D ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample, amb mitjans
mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió. Inclou gestió
de residus, transport de les restes vegetals a l'abocador autoritzat i
taxes administratives.

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 86,18000 = 0,56017

Subtotal: 0,56017 0,56017

COST DIRECTE 0,56017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56017

G3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G32 MURS DE CONTENCIÓ
G325 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G32515H2 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua
amb ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

Rend.: 1,000 90,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 18,68000 = 6,16440

Subtotal: 6,16440 6,16440

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,110 /R x 156,75000 = 17,24250

Subtotal: 17,24250 17,24250

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,035      x 64,51000 = 66,76785

Subtotal: 66,76785 66,76785

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15411

COST DIRECTE 90,32886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,32886
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G32 MURS DE CONTENCIÓ
G32B ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb
soldadura.

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,85000 = 0,23820

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360

Subtotal: 0,46180 0,46180

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84378 = 0,84378

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665

Subtotal: 0,85043 0,85043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00693

COST DIRECTE 1,31916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31916

G32B3201 kg Armadura per a murs de contenció en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2. Inclou separadors i premuntatge de taller amb
soldadura.

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 22,36000 = 0,17888

Subtotal: 0,37738 0,37738

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84378 = 0,84378

Subtotal: 0,85043 0,85043

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00566

COST DIRECTE 1,23347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23347
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G32 MURS DE CONTENCIÓ
G32D ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

G32D1105 m2 Muntatge i desmuntatge de dues cares d'encofrat amb plafó
metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball
<= 5 m

Rend.: 1,000 25,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 19,85000 = 10,91750

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 22,09750 22,09750

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 8,56000 = 0,03424

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002      x 20,54000 = 0,04108

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 3,05966 3,05966

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55244

COST DIRECTE 25,70960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,70960

G32D2105 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta
de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <=
5 m

Rend.: 1,000 33,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 19,85000 = 13,89500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 22,36000 = 14,53400

Subtotal: 28,42900 28,42900

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 210,79000 = 0,40050

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 8,56000 = 0,03424

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,050      x 2,44000 = 2,56200
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B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,002      x 20,54000 = 0,04108

Subtotal: 4,17177 4,17177

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71073

COST DIRECTE 33,31150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,31150

G4 ESTRUCTURES
G44 ESTRUCTURES D'ACER
G443 BIGUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

G4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb acer galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou els mitjans auxiliars de
muntatge fins a 4 metres d'alçada. També inclou les fixacions
auxiliars i provisionals per línies de vida.

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,93000 = 0,19930

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 22,73000 = 0,40914

Subtotal: 0,60844 0,60844

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,018 /R x 8,39000 = 0,15102

Subtotal: 0,20718 0,20718

Materials

B44Z501A kg 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

1,000      x 0,93000 = 0,93000

Subtotal: 0,93000 0,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01521

COST DIRECTE 1,76083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76083
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G45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
G453 FORMIGONAT DE BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

G45318H4 m3 Formigó per a llosa, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou camió grua amb
ploma de 25 metres per abocar el formigó amb cubilot.

Rend.: 1,000 94,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200

Subtotal: 7,47200 7,47200

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 156,75000 = 21,94500

Subtotal: 21,94500 21,94500

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 64,51000 = 64,51000

Subtotal: 64,51000 64,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18680

COST DIRECTE 94,11380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,11380

G4B ARMADURES PASSIVES
G4B3 ARMADURES PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

G4B35101 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360

Subtotal: 0,42210 0,42210

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84378 = 0,84378

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,85359 0,85359

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633

COST DIRECTE 1,28202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28202
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G4B36101 kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 22,36000 = 0,22360

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

Subtotal: 0,42210 0,42210

Materials

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,85428 = 0,85428

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 1,09000 = 0,00981

Subtotal: 0,86409 0,86409

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00633

COST DIRECTE 1,29252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29252

G4D ENCOFRATS
G4D3 ENCOFRATS PER A BIGUES
______________________________________________________________________________________________________________

G4D3D110 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 39,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,800 /R x 19,85000 = 15,88000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800

Subtotal: 33,76800 33,76800

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,43000 = 0,51557

B0A31000 kg Clau acer 0,1995      x 1,15000 = 0,22943

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,1495      x 2,44000 = 2,80478

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0297      x 8,56000 = 0,25423

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 210,79000 = 0,80100

Subtotal: 4,73651 4,73651

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84420

COST DIRECTE 39,34871
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,34871
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G7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G7J FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS
G7J1 FORMACIÓ DE JUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

G7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´,
amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària,
col·locat a l'interior de la llosa de formigó.

Rend.: 1,000 53,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,050 /R x 19,85000 = 0,99250

Subtotal: 3,22850 3,22850

Materials

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

1,050      x 47,45000 = 49,82250

Subtotal: 49,82250 49,82250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04843

COST DIRECTE 53,09943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,09943

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K4 ESTRUCTURES
K4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
K4CC APUNTALAMENT DE LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa amb puntal
metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 26,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 11,20800

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600

Subtotal: 24,62400 24,62400

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750

Subtotal: 1,00396 1,00396

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61560

COST DIRECTE 26,24356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,24356
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K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 77,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 1,437 /R x 19,85000 = 28,52445

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,580 /R x 22,36000 = 35,32880

Subtotal: 63,85325 63,85325

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,63000 = 0,15780

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,34000 = 1,47400

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 7,29000 = 8,38350

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 210,79000 = 0,80100

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,43000 = 0,55814

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 11,80040 11,80040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,59633

COST DIRECTE 77,24998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,24998

K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
K788 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________

K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2
aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,68000 = 2,80200

Subtotal: 6,15600 6,15600

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,02000 = 2,24400

Subtotal: 2,24400 2,24400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09234

COST DIRECTE 8,49234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49234

KD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
KD5 DRENATGES
KD5L DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE
______________________________________________________________________________________________________________

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un
geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb
nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la
compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 19,85000 = 0,65505

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 22,36000 = 1,47576

Subtotal: 2,13081 2,13081

Materials

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 6,22000 = 6,84200

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

Subtotal: 7,14200 7,14200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03196

COST DIRECTE 9,30477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30477

KP
KPA FAMÍLIA PA
KPA
______________________________________________________________________________________________________________

KPA01 u Adaptació del terreny i de l'accés de Can Ginestar a la plataforma
de treball.

Rend.: 1,000 780,00 €
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E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E8 REVESTIMENTS
E8A ENVERNISSATS
E8A8 ENVERNISSATS DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

E8A81CC3 m2 Activador d'òxid sobre el cor-ten per aconseguir una superfície
uniformement oxidada.

Rend.: 0,743 5,00 €

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB14 PASSAMANS PER A BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

EB14U020 m Doble passamà d'escala i rampa de tub d'acer galvanitzat de
diàmetre 50 mm amb platines de connexió a parament, fixat
mecànicament

Rend.: 13,212 25,00 €

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
______________________________________________________________________________________________________________

G219Q110 u Equip de topografia i d'enginyeria per a la confecció dels plànols de
muntatge i detall de l'estructura metàlica i de formigó per la
confecció de l'estructura a taller, i implantació, replanteig de
l'estructura a l'obra, inclou l'aixecament final per la confecció del
AS-BUILD complert.

Rend.: 1,000 2.220,00 €

H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HQ EQUIPAMENTS
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQUZ ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQUZM000 u Segureta i Salut de les obres per totes les partides a executra,
confecció de pla de seguretat i salut, seguint les directrius del
porjecte i de la d.f. Tancanment d'obra perimetral, a les zones de
circulació inclou tanques tipus new jersei amb sistema
d'il·luminació de nit i col·locades segons la direcció d'obra. Inclou
la senyalització a tot l'àmbit d'obres i a les zones prèvies per
advertir del ´´perill d'obres´´´´, limitació de velocitat, pintat a
paviment de faixes de senyalització per vehicles i vianants. Inclou
el material i equips de protecció col·lectiva i equips de protecció
individual de tots els treballadors de l'obra.

Rend.: 1,000 3.861,07 €

J ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
JZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ASSAIGS
JZ1 DESPLAÇAMENTS I JORNADES D'EQUIPS I PERSONAL
JZ11 DESPLAÇAMENTS I JORNADES A OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

JZ113KA0 u Control de qualitat determinat per la DF segons el plec de
prescripcions tècniques: formigó fabricat en central, plaques de
càrrega a les zones de compactació de terres.

Rend.: 1,000 792,88 €
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JZ113KA1 u Gestió de residus de la totalitat de l'obra, inclou taxes necessàries,
realització del pla de gestió de residus, permissos especials i
tractament dels diferents residus.

Rend.: 1,000 728,97 €
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1. CONDICIONS DEL PROJECTE 
 

Cal destacar que la totalitat del projecte es desenvolupa en un espai urbà. La zona afectada 

queda inclosa dins de la trama urbana del poble de Sant Just Desvern. Per tant, l’anàlisi de 

l’impacte ambiental generat per l’obra es farà tenint en compte els criteris d’afectació propis de 

zones urbanes. 

Llavors, queda clar que el factor humà jugarà un paper molt important en l’avaluació dels 

impactes provocats per l’obra i en les seves actuacions corresponents. 

Vistes aquestes condicions, és evident que caldrà minimitzar l’impacte ambiental sobre el 

territori, i en cas que aquest sigui inevitable quantificar-lo i escollir aquelles alternatives amb un 

impacte ambiental menor. 

 

2. IMPACTES GENERATS PEL PROJECTE 
 

Tant les obres de construcció de la passarel·la com de l’explotació d’aquestes produeixen 

impactes ambiental sobre els diferents medis, i cal doncs adoptar unes mesures correctores per 

tal d’intentar minimitzar-los.  

S’han elegit nou components del medi: 

 

2.1.    Geologia i sòls 
 

El terreny és afectat mitjançant els moviments de terres necessaris per portar a terme les 

sabates i el mur de contenció. 

 

2.2.    Atmosfèric 
 

L’impacte generat en aquest camp és principalment el que ve donat per l’increment de la pols 

generada durant la fase d’obres. 

En menor mesura, la contaminació generada per les màquines pot influir a també a la qualitat 

de l’aire de la zona d’actuació. 

Donat que els moviments de terres són poc important i que el trànsit generat no suposa un gran 

augment de l’actual, l’impacte d’aquest factor és poc rellevant. 
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2.3.    Vegetació 
 

L’afectació sobre la vegetació és un factor important ja que l’obra es troba dins d’uns jardins 

públics, on hi ha tota mena de plantes, arbres i arbusts. Per tant, es considera que l’impacte 

sobre la vegetació serà notable. 

2.4.   Fauna 
No hi ha cap espècie remarcable que habiti la zona d’actuació. 

 

2.5.  Espais d’interès natural 
 

A la zona d’afectació del projecte no trobem cap espai delimitat per cap grau de protecció. 

 

2.6.   Agricultura i usos del sòl 
 

Com que la totalitat del territori afectat està qualificar com a urbà, els impactes en l’entorn 

agrícola són nuls. 

Donat que l’ús actual dels terrenys afectat pertanyen a l’Ajuntament del municipi i són uns 

jardins públics per als ciutadans, es considera que l’impacte pel canvi d’usos del sòl afectat és 

notable. 

 

2.7.   Afectació a la població de la zona 
 

Les molèsties sobre la població de la zona adjacents a l’obra es donarà en la fase de la 

construcció de la passarel·la, és a dir, mentre durin les obres, ja sigui pels talls puntuals de 

circulació, la pols generada, la circulació de maquinària pesada, etc. 

Però per contra, la construcció d’aquesta passarel·la ha de suposar un canvi significatiu pels 

usuaris en quan a la seguretat de cadascun alhora de creuar el carrer Bonavista. 

Tindrà una bona repercussió tant social com econòmica, per una banda la millora social per la 

construcció de la passarel·la i la facilitat de desplaçament en aquest tram del carrer, i per altra 

banda, hi haurà un impacte econòmic positiu ja que a uns quants metres de la nova passera, i 

en el mateix carrer Bonavista, es troba tota la zona de comerç del municipi, incloent el Mercat 

Municipal de Sant Just Desvern. 

 

2.8.   Medi acústic 
 

L’impacte que pot generar sobre l’increment de pressió acústica serà mitjanament significatiu 

en fase d’obres pel moviment de maquinària pesada i camions en la zona que comportarà 

controlar horaris i que les maquinàries compleixin amb la normativa vigent en quan a soroll. 
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Pel que fa a l’impacte en la fase d’explotació, la nova passarel·la es presentarà com una font 

emissora de soroll del tipus lineal entre els dos punts de connexió. De tota manera, l’impacte no 

serà continu ni homogeni al llarg de les 24 hores, sinó més aviat molt irregular si comparem dia 

i nit i diferents períodes del dia i èpoques de l’any. En cap moment es preveu superar els límits 

establerts per la normativa vigent en cap sector, de manera que no caldrà aplicar cap mesura 

correctora com per exemple els apantallaments acústics. 

 

2.9.   Generació de residus 
 

Com que el municipi de Sant Just Desvern es troba al costat de la Serra de Collserola, per tant 

una zona PEIN, el risc de provocar contaminacions de rellevància al medi afectat es important. 

 

3. MESURES CORRECTORES 
 

Un cop exposats els principals graus d’impacte ambiental a tenir en compte, caldrà prendre una 

sèrie d’actuacions correctores sobre els diversos impactes per tal de tractar d’anular-los o com 

a mínim reduir-los al màxim. 

 

3.1.   Mesures correctores de caràcter general 
 

 Recuperar ecològicament i paisatgísticament les zones afectades per la construcció de 

la nova passarel·la de vianants al jardins de Can Ginestar. 

 Buscar una ubicació adient per les zones d’abocador, pàrquing de maquinària i 

recuperar paisatgísticament la zona que ha servit d’abocador una vegada acabada 

l’obra.  

 Rec periòdic i habitual en tota la zona de construcció i més concretament els camins de 

pas de vehicles pesats i zones on hi hagi moviments de terres importants, especialment 

als mesos secs. 

 Tenir sempre present que els veïns de la zona són uns espectadors permanents i caldrà 

que les obres no els afectin ni minvi la qualitat del seu nivell de vida. 

 Al llarg de l’obra i especialment al acabar la mateixa, elimina totes les deixalles d’obra i 

vessaments d’olis i greixos de les màquines, així com el rentat de les formigoneres que 

puguin afectar les aigües residuals. Eliminar tots els elements inútils que s’hagin produït 

durant l’obra i que no tinguin cap utilitat. 

 Per tal de respectar el descans de les persones, evitar executar les obres en horaris 

nocturns i dies festius i estudiar la ubicació dels elements més sorollosos durant el 

període de temps que durin els treballs. 
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3.2.  Mesures correctores de les afeccions a la geologia 
 

 L’impacte ambiental produït sobre el terreny durant l’execució de les cimentacions i 

desbrossament de terres es minimitzarà. 

 Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de 

les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 

 Per abocadors de nova creació es presentarà un pla específic. 

 Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa. En 

cas de crear-ne de nous, han de disposar d’autoritzacions i acords pertinents. 

 Per préstecs de terres de nova creació, presentar un pla específic. 

 

3.3.   Mesures correctores sobre els sòls 
 

 Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions 

posteriors de treballs de restauració i/o enjardinament. 

 Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 metres d’alçada i la maquinària no pot 

circular-hi per sobre. 

 La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials. 

 A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora (criba (si s’escau) i d’una fertilització 

mineral i orgànica), abans de la seva estesa en obra. 

 A les àrees coincidents amb les xones verdes, sempre que les propietats físiques i 

químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

 Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls 

que quedin denudats abans de la restauració definitiva. 

 El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal 

efecte dins el parc de maquinària. 

 S’ha de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 

romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. 

 La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 

col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

 En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un 

material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho com a residu. 

 

3.4.  Mesures correctores de l’impacte atmosfèric 
 

 Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels camions 

de transport de terres per reduir l’emissió de partícules. 

 Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació o els accessos a les obres, per 

minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera. 

 La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per assegurar que 

les emissions de gasos de combustió es troba dintre del límits permesos. 
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3.5.   Mesures correctores de l’impacte sonor 
 

 Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable. 

 Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació 

CEE. 

 L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, 

segons determinin les ordenances municipals corresponents. 

3.6.  Mesures correctores de l’impacte sobre la vegetació 
 

 Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicaran tècniques per a la 

protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 

 D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposa 

de passaport fitosanitari. 

 

3.7.  Mesures correctores de l’impacte a la fauna 
 

 Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per 

causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, etc. I altres efectes. 

 Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientat i, si s’afecta un niu o un cau, 

comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació de fauna o al DMAH. 

 

3.8.   Mesures correctores de l’impacte sobre usos i ocupacions del sòl 
 

 Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

 La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de 

tenir pas alternatiu degudament senyalitzats. 

 Planificar adequadament les activitat per no danyar els serveis afectats (electricitat, 

telèfon, aigua, gas, etc.). 

 Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 

minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn. 

 

3.9.  Mesures correctores de l’impacte de generació de residus 
 

 Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de 

valorització estipulat. 

 Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat. 

 Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

 Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats 

que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra. 
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 Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la 

reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l’obra. 

 

4. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 

Es durà a terme un programa de vigilància ambiental amb l’objectiu principal de: 

- Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos mitjançant paràmetres de control. 

- Controlar l’aplicació de cada una de les mesures correctores definides d’acord amb 

l’establert al plec de condicions i en consonància amb el que marqui el pressupost 

respecte a aquest tema. 

- Definir immediatament mesures correctes adequades no previstes al projecte. 

- Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficàcia de les previstes. 

La verificació de la correcta avaluació dels impactes ambientals previstos es realitzarà establint 

uns paràmetres que permetin controlar en tot moment l’execució de l’impacte i prenent valors 

de referència abans d’iniciar les obres, de manera que es pugui saber amb certesa si  l’impacte 

ambiental considerat les major o menor de l’esperat i actuar en conseqüència. 

S’ha de realitzar també un control de l’aplicació de les mesures correctores tant a la fase de 

construcció com durant el període de garantia de l’obra, i controlar que els nivells introduïts per 

les mesures preventives es mantenen i, en cas que no es mantinguin, proposar noves 

addicionals. 

El programa de vigilància ambiental es pot anar adaptant al llarg de l’obra segons les necessitats 

de la mateixa en cada moment que ho determinin, de manera que el projecte s’integri a l’àmbit 

al qual es desenvolupa sense ser una imposició hostil al paisatge. 

Al llibre de l’obra s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de 

l’obra pel que fa a impactes previstos i imprevistos, proposant per a cadascun d’ells les mesures 

correctores particulars. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest annex es redacta per donar compliment al RD105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es 

regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. Aquest s’aplica al Projecte de 

la construcció d’una passarel·la als jardins de Can Ginestar, al municipi de Sant Just Desvern. 

 

2. OBJECTIU 
 

L'entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar 

pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d'obra, la 

reutilització, el reciclatge i altres formes de valoració, assegurant un tractament adequat amb 

l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la construcció. 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 

Segons la normativa legal vigent , Art . 4.1 . a) de l' R.D. 105/2008 , d'1 de febrer, sobre 

''OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN '', l’ 

Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició ha de formar part del Projecte 

d'Execució de l'Obra i ser coherent amb el contingut del mateix , recollint les mesures i 

procediments per a la gestió dels residus dins o fora de l'obra, així com contenint com a mínim 

els següents documents : 

- Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es vagin a generar en l'obra 

amb la seva avaluació i codificació d'acord amb la llista europea de residus, les mesures 

per a la prevenció de residus en obra, i les operacions de reutilització, valorització o 

eliminació al qual seran sotmesos els residus generats en obra. 

- Plec: Prescripcions , normes legals i reglamentàries aplicables, del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars del projecte, en relació amb les trobades, manipulació, 

emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició dins de l'obra. 

- Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i 

zones d'apilament , a més d'indicar els punts d'obra susceptibles admetre material 

reutilitzat o reciclat. 

- Amidaments: Totes les unitats o elements de gestió dels residus en l'obra que hagin 

estat definits o projectats. 

- Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses 

previstes per a l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4. DADES GENERALS 
 

Definicions (art.2 RD105/2008 i art.3 Llei 10/1998) 

- Residu de construcció i de demolició: qualsevol substància o objecte generat en una 

obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà 

o tindrà intenció o obligació de desprendre. 

- Residu especial: tot aquell residu que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereix un tractament específic i un control periòdic, i que està inclòs dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques 

o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 

altres matèries amb les que pot entrar en contacte de manera que doni lloc a 

contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el 

contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 

insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies. 

- Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 

- La persona física o jurídica titular de la llicencia urbanística en una obra de construcció 

o demolició. En les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del immoble objecte d’una obra 

de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- El importador o adquirent en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció i demolició. 

Posseïdor de residus de construcció i demolició (constructor): 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i demolició i no 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 

física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus 

de construcció i demolició els treballadors pel seu compte. 

Àmbit d’aplicació 

1. L’àmbit d’aplicació del RD 105/2008 afecta a tots els residus de construcció i demolició 

definits en l’article 2, menys: 

a. Les terres i pedres no contaminades reutilitzables en la mateixa obra o en altre 

distinta, sempre que pugui acreditar-se el seu destí a reutilització (art.3) 

2. Els residus que es generen en obres de construcció o demolició i estan regulats per 

legislació especifica sobre residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de 
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construcció i demolició, els serà d’aplicació aquest reial decret en aquells aspectes no 

contemplat en aquella legislació. 

 

Obligacions del productor de residus de construcció i demolició 

Les obligacions del productor de residus de construcció i demolició estan definits en el 

DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició  

Les obligacions del productor de residus de construcció i demolició estan definits en el 

DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 

S’ha programat els volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los en el mateix emplaçament. 

 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
 

Classificació CER i estimació dels residus.  

L'estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.  

Els residus hauran de quantificar per tipologies i fases d'obra.  

Els residus s'hauran estimar en tones i en metres cúbics. SEMPRE s'haurà de deixar constància 

de l'eina o font que s'ha utilitzat per realitzar l'estimació i determinar la tipologia dels residus.  

Els residus s'hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER).  

A continuació una estimació dels residus formats en l'obra principalment a causa del moviment 

de terres necessari per a la construcció de la passarel·la. 

Residus de nova obra 

Codi CER Fases d’obra Tipologia Volum (m3) Pes (Tn) 

170504 (terres) Moviment de 
terres 

Inert 55,10 104,69 
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7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

La gestió dintre i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus en l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distancia als 

dipòsits controlats, els costs econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

8. MARC LEGAL 
 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus adjunta una relació de requisits legals 

aplicables tant per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

 

9. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

En el DOCUMENT Nº3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES d’aquest Estudi de Gestió de Residus 

s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el 

PLEC DE CONDICIONS DEL PROJECTE, document contractual. 

 

10. PRESSUPOST 
 

El total del cost de la gestió de residus de construcció i d'enderrocs generats en l’obra és de 

728,97 € de pressupost d'execució material.  

Al DOCUMENT N º 4 PRESSUPOST d'aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 

amidaments i abonaments estimats per la gestió dels residus previstos per a aquesta obra.  

Els amidaments i el pressupost referents a l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i 

demolició formen part dels mesuraments i del pressupost del projecte, document número 4, en 

capítol independent, tal com estableix l'art. 4, a) punt 7 de l'R.D. 105/2008 de l’1 de febrer. 

 

11. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM 2. PLÀNOL 
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DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 

 

Barcelona, juny de 2014 

        L’Autor del Projecte 

 

 

 

        Signat: Jordi Durán García 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat la redacció del projecte constructiu d’una 

passarel·la a Can Ginestar, al municipi de sant Just Desvern. 

Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Gestió de Residus (EGR) de la construcció i demolició 

comprèn el conjunt d'especificacions que ha de complir el Pla de Gestió de Residus del 

Contractista i de la seva materialització en obra.  

El Pla de Gestió de Residus formarà part de la documentació contractual de l'obra un vegada 

sigui aprovada pel Promotor i la Direcció Facultativa.  

El Pla de Gestió de Residus ha d'incorporar:  

- Mesures de minimització i prevenció de residus.  

- Estimació de la generació de residus.  

- Operacions de gestió de residus.  

- Plec de condicions tècniques.  

- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus.  

- Documentació addicional referent a:  

 L'acta d'aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició.  

 Pla de formació d'obra.  

 Documentació de Control d'obra. 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 
 

D'acord amb l'article 2 del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, s'estableix la definició de les parts que, 

als efectes d'aquest Reial decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant als seus 

continguts:  

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres.  

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.  

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. Per adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 

residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 

col·lectives als treballadors, respecte a l'organització del treball, les condicions de 

treball, i la influència dels factors ambientals en el treball, totes relacionades amb la fase 

de producció de residus de construcció i demolició. 
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Productor de residus de construcció i demolició (promotor): 

- La persona física o jurídica titular de la llicencia urbanística en una obra de construcció 

o demolició. En les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 

productor de residus la persona física o jurídica titular del immoble objecte d’una obra 

de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- El importador o adquirent en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció i demolició. 

 

Obligacions i competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la construcció i 

demolició: 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor 

haurà de: 

1. Incloure en el projecte constructiu de l'obra un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició amb el següent, que preveu l'article 4 del RD 105/2008:  

 

o L'estimació de la quantitat , expressada en tones i metres cúbics de residus de 

construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de 

residus publicada per Orden MAM/304/2002, del 5 de febrer. 

o Les mesures de control de la producció de residus en l'obra objecte del projecte. 

o Les operacions de reutilització , valorització o eliminació a què es destinaran 

o Les mesures per la separació dels residus en obra , i compliment per part del 

posseïdor dels residus (contractista). 

o Plànols genèrics de les instal·lacions previstes per a l'apilament, manipulació, 

separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció 

i demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte 

d’adaptació a les característiques particular de l’obra i els seus sistemes 

d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 

o Les prescripcions que són d'aplicació dins del Plec de prescripcions tècniques 

particulars del projecte, referents a l’apilament, manipulació, separació i/o 

altres operacions de gestió dels residus. 

o Una valoració del cost econòmic de la gestió dels residus de residus de 

construcció que es generaran a l'obra, codificats d'acord a la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002 , de 5 de febrer. 

o En obres demolició, rehabilitació, reparació o reforma, s’haurà de fer un 

inventari dels residus perillosos que es generen, i la previsió de la retirada 

selectiva, per a que es barregin amb els altres de l’obra. 

2. Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts en l'obra han estat gestionats, al seu cas, en obra o lliurats a una 

instal·lació d'eliminació per al seu tractament d'un gestor de residus autoritzat, d'acord 

amb els criteris establerts en aquest RD la documentació corresponent a cada any 

natural s'ha de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan sigui procedent, en 

termes que preveu la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia 
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financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta 

llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra. 

 

Posseïdor de residus de construcció i demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Contractista:  

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i 

que no tingui la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus 

de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició 

1. El Contractista haurà de presentar al Promotor un Pla de Gestió de Residus de 

construcció i demolició que es vagin a generar en l'obra, amb el contingut previst en 

l'article 4.1 i l'article 5 del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les 

descripcions i contingut de l'Estudi de Gestió de Residus del projecte i haurà de ser 

aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat . 

2. Un cop acceptat , passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

3. En el cas que el posseïdor ( Contractista ) dels residus de construcció i demolició no els 

gestioni per si mateix, està obligat a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat amb 

l'aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina 

l'article 5.3 del RD 105/2008 . Els residus de construcció i demolició es destinaran 

preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o altres 

formes de valorització. 

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre que es troben en el seu poder, a 

mantenir-los en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com evitar la barreja 

de fraccions ja seleccionades que impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o 

eliminació. 

5. El posseïdor estarà obligat a sufragar els costos de gestió dels residus i a lliurar al 

productor la documentació acreditativa i els certificats que es fa referència al art. 5.3 

del RD 105/2008, així com mantenir la documentació corresponent a cada any natural 

durant els cinc anys següents. 

Coordinador de Seguretat i Salut en obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. El Coordinador de Seguretat i Salut forma part 

de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa / Direcció d'Execució. 

Funcions del Coordinador de –Seguretat i Salut d’obra en matèria de Seguretat i Salut en la 

Gestió de Residus: 

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. 
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Dins de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l'activitat de la gestió de residus , segons el RD 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 la finalitat de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània 

o successivament , referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió . 

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 , relacionades amb els residus de la construcció i 

demolicions, per garantir que els contractistes , i si els ha , els subcontractistes i els 

treballadors autònoms , apliquin de manera coherent i responsable els Principis de la 

Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre ) durant l'execució de l'obra i , en particular, en les tasques 

o activitats a què es refereix l'article 10 del RD 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 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 , on es tingui previst les 

separacions de les fraccions dels residus a la pròpia obra , 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 posada en servei i el control periòdic de les 

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 

l'obra, a fi de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i la salut dels 

treballadors.  

 

e)  La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses 

(residus especials).  

 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.  

 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit els residus i deixalles.  

 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.  
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4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball 

en la fase de producció i gestió dels residus.  

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de 

classificació i separació dels residus a les persones autoritzades. 

 

Director d’Obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Director d'Obra:  

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra, 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. 

Funcions del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus: 

1. Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament la 

existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2.  Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus ( PGR ) que desenvoluparà l'Estudi de Gestió 

de Residus del Projecte . El Contractista podrà incorporar les suggeriments de millora 

corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a 

l'aprovació del Director de les obres. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 

demolicions i moviment de terres , d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Gestió de 

Residus. 

4. Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts en obra han estat gestionats , si s'escau , en obra o lliurats a una 

instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per un gestor de residus 

autoritzat , per tal de incloure-les en la documentació de final d'obra. 

5. Certificar el final d'obra , amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 

gestió de residus que siguin preceptius. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l'obra finalitzada , per lliurar-

la al promotor , amb la documentació i certificats que van ser perceptius. 

 

3. REQUISITS LEGALS 
 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus ( PGR ) , el Contractista tindrà en compte la 

legislació i normativa existent i vigent . 

A títol orientatiu , i sense caràcter limitatiu , s'adjunta una relació de requisits legals aplicables. 

El Contractista , però, s'afegirà al següent llistat les esmenes de caràcter tècnic particular que no 

siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla . 

- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988 , sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats . 

- LLEI 6 /1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

- Decret 115/1994 , de 6 d'abril , reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
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- Decret 201/1994 , de 26 de juliol , regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

- DECRET 34/1996 , de 9 de gener , pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

- DECRET 1 /1997, de 7 de gener , sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- DECRET 92 /1999, de 6 d'abril , de modificació del Decret 34/1996 , de 9 de gener, pel 

qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

- DECRET 93/1999 , de 6 d'abril , sobre procediments de gestió de residus. 

- DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- LLEI 15 /2003, de 13 de juny , de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 

dels residus. 

- LLEI 16 /2003, de 13 de juny , de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

- REIAL DECRET 833/1988 , de 20 de juliol , pel qual s'aprova el reglament 

- per a l'execució de la llei 2071986 , bàsica de residus tòxics i perillosos . 

- ORDRE DE 28 DE FEBRER DE 1989 ( Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme) , Sobre 

gestió d’OLIS usats. 

- REIAL DECRET 108/1991 , d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la Contaminació 

del medi ambient Produït per l'amiant . 

- REIAL DECRET 952/1997 , de 20 de juny , pel qual es modifica el reglament per a 

l'execució de la Llei 20 /1996, de 14 de maig , bàsica de Residus tòxics i perillosos , 

aprovada mitjançant Reial Decret 833/1998 de 20 de juliol. 

- LLEI 10 /1998, de 21 d'abril , de Residus. 

- REIAL DECRET 1481/2001 , de 27 de . desembre, pel qual es regula les eliminacions de 

residus mitjançant dipositat en Abocador . 

- ORDRE 304/MAM/2002 , de 8 de febrer , pel qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus . 

- Reial Decret 396/2006 , de 31 de març , pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant . ( << BOE >> 

86 , d'11 -4 - 2006 ) . 

- REIAL DECRET 679/2006 , de 2 de juny , pel qual es regula la gestió dels OLIS industrials 

usats . 

- REIAL DECRET 105/2008 , d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolicions . 

 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus : 

a. DOCUMENT N º 3 - Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 

b. Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 

residus en tot el referent a la Gestió de Residus . 
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4. CONDIONS ECONÒMIQUES 
 

Criteris d’aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i 

demolició formen part dels mesuraments i del pressupost del projecte, Document n º 4, En 

capítol independent, tal com estableix l'art. 4, a) punt 7 de l'R.D. 105/2008 de febrer 1.  

Els amidaments de l'Estudi de Gestió de Residus s'han determinat a partir de:  

- El capítol de runa dels mesuraments del projecte.  

- El capítol de moviment de terres dels mesuraments del projecte.  

- L'estimació dels residus realitzat l'Estudi de Gestió de Residus.  

Pel que fa al pressupost de l'Estudi de Gestió de Residus, aquest s'ha determinat amb el estableix 

el capítol de Gestió de Residus del banc de preus del TCQ2000. 

Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

CLASSIFICAIÓ DE RESIDUS 

a) Separació mínima de residus 

S’han de separar els residus en els fraccions mínimes si es supera el límit especificat per 

RD105/208: 

- Formigó CER 170101 (formigó):> = 80 t  

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):> = 40 t  

- Metall CER 170407 (metalls barrejats)> = 2 t  

- Fusta CER 170201 (fusta):> = 1 t  

- Vidre CER 170202 (vidre):> = 1 t  

- Plàstic CER 170203 (plàstic)> = 0,5 t  

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):> = 0,5 t 

En cas de ser tècnicament inviable separar els residus inerts i no especials en contenidors 

diferents, es podrà fer una separació col·lectiva barrejant ambdós tipus de residus. En aquest 

cas, derivar cap a un gestor que li faci un tractament previ.  

Altrament, la manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

b) Residus especials 

Els residus especials sempre s'han de separar i dipositar en una zona d'emmagatzematge 

separada de la resta. El temps d'emmagatzematge no pot superar els 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats , amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla , fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra , per evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
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Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrant, etc.) Han emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

Cal separar dins i fora de l'obra tots els residus especials , entre els quals estaran: 

- Els considerats per a l'Estudi de Gestió de Residus.  

- Els que detecti el Contractista en redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin 

estat previstos en l'Estudi de Gestió de Residus.  

- Els que es produeixin en obra a part dels previstos en el Pla de Gestió de Residus. 

 

c) Residus inerts 

Els residus inerts han de separar dins i fora de l'obra d'acord a:  

- Els considerats per a l'Estudi de Gestió de Residus.  

- Els que detecti el Contractista en redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin 

estat previstos en l'Estudi de Gestió de Residus.  

- Els que es produeixin en obra a part dels previstos en el Pla de Gestió de Residus. 

 

d) Residus no especials 

Els residus No Especials han de separar-se dins i fora de l'obra d'acord a:  

- Els considerats per a l'Estudi de Gestió de Residus.  

- Els que detecti el Contractista en redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin 

estat previstos en l'Estudi de Gestió de Residus.  

- Els que es produeixin en obra a part dels previstos en el Pla de Gestió de Residus.  

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’OBRA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Es subministraran els equips d'obra necessaris (contenidors, sacs, compactadors ...) per la gestió 

adequada dels residus, i es disposaran a la zona establerta i indicada en el DOCUMENT N º 2 

PLÀNOLS d'aquest Estudi.  

Els contenidors s'han de senyalitzar segons el tipus de residu que contenen, d'acord amb la 

Separació selectiva prevista en l'Estudi de Gestió de residus.  

En la següent figura es mostra les diferents etiquetes de senyalització de contenidors segons el 

tipus de residus: 
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DISPOSICIONS DE MAQUINÀRIA MÒBIL 

Es disposarà de la maquinària mòbil necessària (matxucadora, trituradora ...) per reutilitzar una 

certa quantitat de residus petris en la mateixa obra, i es col·locarà a la zona establerta i indicada 

en el DOCUMENT n º 2 PLÀNOLS d'aquest Estudi. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
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El trajecte a recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DE RESIDUS 

a) A l’obra 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix entre dos punts de la mateixa obra i lloc 

d'ús, o entre dues obres.  

Les àrees d'abocament han de ser les que defineixi els plans.  

L'abocament s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l'Obra. 

b) A instal·lació autoritzada de gestió de residus 

A part del que preveu l'Estudi de Gestió de Residus, el material de rebuig que la Direcció 

Facultativa no accepti per a reutilitzar en obra transportar una instal·lació externa autoritzada, 

per tal de rebre el tractament definitiu.  

El transportista ha de lliurar un certificat o FULL DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui 

com a mínim:  

- La identificació del productor i posseïdor dels residus.  

- La identificació de l'obra de la qual prové el residu i, si escau, el nombre de llicència de 

l'obra.  

- La quantitat en tu m3 del residu gestionat i la seva codificació CER.  

- La identificació del gestor autoritzat de les operacions de destinació. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, ja sigui dins de l'obra o en una instal·lació legalment autoritzada, per a la seva 

tractament o emmagatzematge. 

 

Unitats i criteris d’amidament 

- Càrrega i transport de material d'excavació, residus inerts o no especials: 

m3 de volum mesurat sobre perfil excavat . 

- Transport de residus especials:  

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent de aquests 

tipus de transports. 

- Classificació de residus:  

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció de l'Obra . 
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Tots els possibles canvis de situació i ubicació dels contenidors seran a càrrec del Contractista. 

En cas contrari , el temps d'espera dels camions per al servei de transport dels residus es 

considera repercutit en el preu del servei de recollida , i sense dret a reclamació per part del 

Contractista . 

- Disposició de material d'excavació , residus inerts o no especials: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent ; 

inclou tots els canons , taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent . 

- Disposició de residus especials: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent . 

La unitat d'obra inclou tots els canons , taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent . No inclou l'emissió del certificat per part de la entitat receptora. 

S'abonarà diferent segons el tipus de residu i la unitat de mesura vindrà especificada en el 

pressupost. 

Certificació del pressupost del Pla de Gestió de Residus 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del 

Projecte, i s'abonarà amb certificacions mensuals, d'acord amb les partides, amidaments i 

Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el 

Contractista, que sigui aprovat per la direcció facultativa i acceptat pel promotor.  

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s'ha d'abonar d'acord amb el que indiqui el 

corresponent contracte d'obra. 

 

 

Barcelona, juny de 2014 

        L’Autor del Projecte 

 

 

 

        Signat: Jordi Durán García 
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PRESSUPOST 



PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Gestió de residus Passarel·la Can Ginestar

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)

8,53 55,100 470,00

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)

4,70 55,100 258,97

TOTAL Capítol 01.01 728,97

EUR



Resum de pressupost



RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/06/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 728,97

Obra 01 Pressupost Gestió de residus Passarel·la Can Ginestar 728,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
728,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Gestió de residus Passarel·la Can Ginestar 728,97

728,97

EUR


