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MEMÒRIA 

1. PLANTEJAMENT 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte tracta, el disseny d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el 

barri de Fàtima d’Igualada, situat a la llera est del torrent de l’Espelt, amb les noves 

instal·lacions esportives construïdes a la llera oest del torrent.  

La gran expansió del barri de Fàtima, que es troba situat entre dos torrents, ha posat de 

manifest la baixa connectivitat d’aquest barri amb la resta de la ciutat. A més a més, la recent 

construcció de les noves instal·lacions esportives a escassos metres del centre cívic del barri, 

amb les quals, no existeix una connexió directe, ha fet encara més palesa la necessitat de 

millorar els punts de connexió del barri amb l’altra llera del Torrent de l’Espelt. 

L’execució d’aquesta passarel·la, és doncs primordial per tal d’assegurar la bona connectivitat 

del centre cívic de Fàtima amb les noves instal·lacions esportives. 

1.2 ANTECEDENTS I RAÓ DE SER 

L’Ajuntament d’Igualada està construint nous equipaments esportius, entre els quals una 

piscina coberta i una descoberta, a la zona oest del terme Municipal d’Igualada. Aquests nous 

equipaments tenen per objectiu completar els existents, al costat de la pista atlètica, els 

equipaments escolars i el Parc de Puigcornet. Tots aquests equipaments queden situats a la 

llera oest del Torrent de l’Espelt. 

L’únic punt de connexió d’aquesta zona amb la ciutat d’Igualada, era el pont de l’Avinguda 

Àngel Guimerà que travessa el Torrent de l’Espelt. Per tal de millorar aquesta connectivitat, 

recentment s’ha construït el pont de l’Espelt. 

D’altra banda, el barri de Fàtima és un conjunt urbà situat també à l’oest d’Igualada i a l’est del 

torrent de l’Espelt, que va créixer descontroladament entre dos torrents, el de l’Espelt i el de 

Can Masarnau. Aquests dos torrents suposen una barrera en les connexions amb la resta de la 

ciutat i la zona d’equipaments. 

La barrera deguda al torrent de Can Masarnau, quedà resolta mitjançant l’ordenació del Parc 

de Valldaura. La construcció d’un ascensor de 22m d’alçada, connecta el Parc de Valldaura 

amb el Par de Vallbona i millora per tant la connexió del barri amb la ciutat. 

Queda doncs la barrera imposada pel torrent de l’Espelt, que impedeix la connexió del barri de 

Fàtima amb els equipaments esportius. Aquesta és doncs principalment la raó de ser d’aquest 

projecte, no obstant altres objectius secundaris es detallen a continuació. 
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1.3 OBJECTIUS 

Els objectius del present projecte són els següents: 

 Eliminar la barrera geogràfica que suposa el torrent de l’Espelt per al barri de Fàtima. 

 Millorar la connectivitat de les noves instal·lacions esportives amb la llera est del 

torrent de l’Espelt. 

 Facilitar la mobilitat de vianants i bicicletes, evitant que s’hagin de desplaçar fins al 

pont de l’Espelt per creuar el torrent. 

 Trobar una solució de cost raonable i integració ideal en l’entorn feréstec on es pretén 

construir la passarel·la objecte d’aquest projecte. 

1.4 CONDICIONANTS 

Els principals condicionants en el disseny i realització d’aquest projecte són: 

 Condicionants d’accessibilitat: es pretén dissenyar la passarel·la de manera a complir 

tots els codis d’accessibilitat adients i facilitant així la utilització de la passarel·la per a 

tot tipus de vianants. 

 Condicionants d’impacte ambiental: són d’especial importància ja que la zona afectada 

per la passarel·la és un torrent amb una flora molt important. 

1.5 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

S'ha realitzat un estudi de les alternatives plantejades per tal de considerar quina solució és la 

adequada per a resoldre la problemàtica actual. Aquest anàlisi s'ha fet mitjançant dues fases. 

La primera consta d'un anàlisi multicriteri per tal de decidir la ubicació òptima de la nova 

passarel·la. El segon anàlisi, també multicriteri, es planteja la tipologia estructural i els 

materials, a emprar per a la ubicació escollida. 

Les alternatives d’ubicació plantejades són: 

 No actuació 

 Passarel·la al nord del centre cívic de Fàtima. 
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 Passarel·la amb la boca est situada al centre cívic de Fàtima. 

Les alternatives estructurals plantejades són: 

 Passarel·la atirantada en y invertida. 

 Passarel·la en arc. 

 Passarel·la en gelosia helicoïdal. 

La solució escollida és l’opció situada al centre cívic de Fàtima en gelosia helicoïdal. En el annex 

d’Estudi d’Alternatives, es detalla la raó d’aquesta tria que es fonamenta bàsicament en 

assegurar una bona connectivitat del centre cívic i en escollir una passarel·la amb un fort 

component estètic i que minimitzi doncs l’impacte visual i a l’entorn. 

2. DESCRIPCIÓ 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

La passarel·la objecte del projecte, està formada per una estructura principal composta de 

quatre tubs longitudinals de secció circular i d’acer S275, de 250 mm de diàmetre i 20 mm 

d’espessor, units mitjançant dues gelosies verticals i dues horitzontals resultants de la 

intersecció de 4 helicoides amb 4 altres que giren en sentit contrari. Aquests helicoides estan 

constituïts per tubs de secció circular i d’acer S275 de 150mm de diàmetre i 20mm d’espessor. 

En l’interior de l’estructura tubular, es disposa un forjat format per una xapa col·laborant de 

tipus INCO 70.4 d’espessor 0,75mm d’acer galvanitzat, amb una capa de compressió de 

formigó armat de 5 cm per sobre de l’ona formada per la xapa. Com paviment, s’ha previst una 

tarima IPE o similar sobre rastrells d’alumini que es fixen al forjat. 

El va principal de l’estructura, consta d’una llum de 57m i es troba recolzat sobre dues piles 

constituïdes per dos elements clarament diferenciats: 

 Coronació superior constituïda per quatre braços inclinats. Aquesta zona dona 

continuïtat a la gelosia vertical dels helicoides i s’empotra en els tubs longitudinals en 

la mateixa posició que ho faria la corresponent gelosia inferior que desapareix en 

aquesta zona. Es tracte de tubs d’acer S275 de secció quadrada de 350x350mm i 

d’espessor 50mm, lleugerament menors en la zona d’unió amb els tubs longitudinals. 

 Fust vertical de secció mixta quadrada de 700x700mm i 50mm d’espessor en 

l’empotrament en la cimentació i de 500x500mm i 50mm d’espessor en la connexió 

amb els braços. 

Les cimentacions es resolen mitjançant sabates de 5,5m x 5,5m. 

El seu traçat en planta és recte, amb un accés situat a cada costat del va principal. La 

construcció dels vans serà feta independentment de l’estructura principal i realitzada 

posteriorment. 
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2.2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

S'ha redactat l'Annex 2 Reportatge fotogràfic per tal d'aportar la informació gràfica necessària 

per tal de mostrar les condicions i l'estat de la zona a realitzar l'actuació, accessos, flora de 

l’entorn, estat actual, etc. 

2.3 TOPOGRAFIA 

La informació cartogràfica i topogràfica utilitzada per a redactar aquest projecte s'ha extret de: 

 Mapes topogràfics 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Plànols 1:1000 realitzats per l’empresa Proinosa. 

En l'Annex 3 Topografia es descriuen amb més detall els plànols utilitzats i en el document 

número 2 Plànols es pot veure la topografia aquí mencionada. 

2.4 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

L’estudi geològic i geotècnic estant basats en els estudis realitzats per l’empresa Tecni-Pou en 

la zona afectada per aquest projecte. En l’Annex 5 Geologia i Geotècnia es donen les principals 

conclusions d’aquest estudi. 

Pel que fa al estudi geològic, conclou que principalment en la zona del projecte hi trobem : 

1. La formació bassal de fàcies marina que correspon a litoestratigrafies constituïdes per 

margues, gresos i calcàries organògenes. 

2. La formació d’Igualada, que correspon al paquet de margues blaves d’ambient 

d’interior a exterior de la plataforma. 

3. La formació de Tossa, constituïda per un nivell de calcàries fossilíferes. 

I pel que fa a l’estudi geotècnic, a continuació es mostra una taula que resumeix les 

característiques dels materials observats a les diferents capes identificades: 

 Capa R/H Subcapa Q1 Subcapa Q2 

Classificació del sòl Sòl Inadequat Sòl 
Marginal/Inadequat 

Sòl 
Adequat/Seleccionat 
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 Subcapa Q3 Subcapa Q4 Capa A 

Classificació del sòl Sòl 
Adequat/Tolerable 

Sòl Tolerable Sòl 
Tolerable/Marginal 

 

2.5 CÀLCUL ESTRUCTURAL 

L’Annex 7 de càlcul estructural mostra totes les hipòtesis realitzades així com tots els aspectes 

tinguts en compte per al càlcul de l’estructura principal de la passarel·la, les piles i les 

cimentacions, així com les comprovacions realitzades. 

Aquests càlculs s’han realitzat fonamentalment amb l’ajuda del programa STR i les 

comprovacions efectuades estan basades fonamentalment en la normativa IAP-11, la EAE i la 

EHE-08. 

2.6 TRAÇAT 

En l’Annex 8 Traçat es defineix el traçat de la passarel·la que queda determinat 

fonamentalment per la voluntat de millorar la connexió entre el barri de Fàtima i la llera oest 

del torrent de l’Espelt, per a tot tipus de peatons, persones de mobilitat reduïda i ciclistes. Es 

tracta d’una passarel·la de traçat recte que compta d’un accés situat a la boca oest. 

La taula mostrada a continuació, resumeix les principals característiques del traçat de la 

passarel·la: 

 Inclinació  12% 

Longitud 29,16m 

Amplades mínimes 

Gàlib mínim 23,11 m 

Amplada lliure mínima de l’estructura 2,45m 

Altura mínima lliure d’obstacles  2,75m 

Pendents 
Transversal < 2% 

Longitudinal <2% 

 

2.7 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present projecte conté un Estudi de Seguretat i Salut per tal de definir i prendre les mesures 

necessàries per a dur a bon port l'execució de les obres. El pressupost de seguretat i salut 

ascendeix a la quantitat de 12.142,33 € i s'afegeix al pressupost general del projecte com una 

partida alçada de cobrament íntegre a tal efecte. 

2.8 FERMS I PAVIMENTS 

En l’Annex 10 Ferms i paviments, després d’un anàlisis detallat dels diferents tipus de 

paviments possibles, s’ha decidit per realitzar un paviment anti-desllissant a base de fusta IPÉ. 

S’ha escollit aquest material per la seva bona adherència, la seva millora estètica i perquè 

presenta una adequada resistència als agents atmosfèrics i proporciona poc pes a l’estructura. 
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El paviment quedarà constituït per un conjunt de làmines de fusta IPÉ sobre el forjat. Aquest 

paviment de fusta estarà constituït per làmines tractades de 22 mm d’espessor, 100 mm 

d’ample i un llarg variable entre 800 i 2800. Les làmines estaran unides entre elles per rastrells 

i per cargols, que asseguraran l’estabilitat del paviment. 

2.9 MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

En l’Annex 11 Mesures correctores de l’impacte ambiental, s’han definit les mesures 

preventives amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental produït per l’execució de l’obra 

en la zona. El compliment d’aquestes mesures és de gran importància, ja que la zona on es 

troba situada la futura passarel·la és de gran impacte ambiental, no obstant l’alternativa 

escollida ja minimitza enormement els possibles impactes ambientals, ja que aquest era un 

dels criteris principals. 

2.10 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En l’Annex 12 Pla de control de qualitat s’han definit els assajos a dur a terme en l’estructura 

metàl·lica fonamentalment, així com en el formigó present en les sabates, piles i sobre el forjat 

i altres elements que s’han considerat oportuns per tenir característiques influents en el 

conjunt de l’obra. 

Aquests assajos, s’han efectuat segons lo establert en la EHE, així com en altres normatives 

europees amb disposicions per a tal efecte. 

El cost del control de qualitat, que serà realitzat preferiblement per una empresa 

especialitzada en aquest tipus de treballs serà abonat per la Direcció d’obra. 

L'import total dels treballs del Pla de Control de Qualitat ascendeix a 6.142,29 € i s'afegeix al 

pressupost general del projecte com una partida alçada de cobrament íntegre a tal efecte. 

2.11 PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

En l’Annex 13 Procediment Constructiu, es descriu el procediment constructiu adoptat per a 

l’estructura. Es valoren una sèrie d’alternatives i s’escull la més adient en vista dels 

condicionants presents. El procediment constructiu de l’estructura principal serà per 

prefabricació i col·locació en obre mitjançant grues situades en els extrems de la passarel·la. 

No obstant, la totalitat dels procediments constructius detallats queda dividida en les vuit 

fases següents: 

 Fase 1: treballs previs 

 Fase 2: realització de les sabates 

 Fase3: col·locació de les part metàl·liques de les piles, formigonat i soldadura dels 

braços. 

 Fase 4: col·locació de l’estructura principal 

 Fase 5: col·locació de les xapes del tauler, les barres d’acer i formigonat. 

 Fase 6: col·locació de l’accés prefabricat. 

 Fase 7: instal·lació dels acabats 

 Fase 8: proba de càrrega 
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També es descriuen i analitzen els mitjans necessaris per dur a terme aquests procediments 

constructius, determinant per exemple el tipus de grua que serà utilitzat. També seran 

necessaris un equip de soldadura i un de bombeig de formigó. 

Finalment en l’annex en qüestió, també es consideren els possibles efectes col·laterals dels 

procediments constructius escollits en  el càlcul de l’estructura. 

2.12 PLA D’OBRA 

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

s’ha redactat l’Annex 14 Pla d'obra on s’estudia la planificació de l’obra amb caire indicatiu 

El termini resultant per a l’execució total de l’obra és de 6 mesos dels quals tot el temps 

correspon a l’execució de l’obra civil contemplada en el present projecte. 

2.13 COMPORTAMENT HIDRÀULIC 

En l’Annex 15 Comportament hidràulic s’han descrit les característiques hidràuliques de la 

secció del torrent on es preveu construir la passarel·la. S’ha pogut calcular el calat màxim amb 

un període de retorn de 500 anys i així comprovar que la làmina d’aigua màxima queda sempre 

molt lluny del tauler i fins i tot de la fonamentació de la passarel·la. 

2.14 SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 

Aquesta obra no requereix cap tipus d’expropiació i no es preveu a priori cap servei afectat. 

2.15 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de mà d'obra, maquinària, materials i partides d'obra d'aquest projecte es basa 

en el banc de preus de mercat de l'ITEC. 

El percentatge de costos indirectes aplicat és del 5% tal com es reflecteix en l'Annex 17 

Justificació de Preus on es detallen els preus unitaris i els preus descompostos de les partides 

d'obra del quadre de preus. 

2.16 PRESSUPOST 

El Pressupost d’execució material (PEM) de l’obra, ascendeix a la quantitat de cinc cents 

trenta-un mil cinc cents setanta-nou euros amb onze cèntims (531.579,11€). 

Pressupost d’execució Material                                                                                        531.579,11€ 

Despeses Generals (13%)                                                                                                   69.105,28€ 
Benefici industrial (6%)                                                                                                       31.894,75€ 

Subtotal                                                                                                                                 632.579,14€ 
IVA (21%)                                                                                                                               132.841,62€ 

Pressupost d’Execució per Contractista                                                                         765.420,76€ 

 

Després d'afegir les Despeses Generals (13%) i el Benefici Industrial (6%) el Pressupost 

d'Execució per Contracte sense IVA ascendeix a 632.579,14 €. Addicionant l'IVA (21%) el 
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Pressupost d'Execució per Contracta ascendeix a la quantitat de set cents seixanta-cinc mil 

quatre cents vint euros amb setanta-sis cèntims (765.420,76 €). 

2.17 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

El present projecte es refereix a una obra complerta susceptible de ser lliurada al servei públic 

una vegada executada, reunint tots els documents i requisits exigits per la legislació vigent 

segons l’article 124 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de contractes de les administracions públiques. 

2.18 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment dels articles 25, 26, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, es 

proposa la classificació a exigir als contractistes que vulguin participar en la licitació de l’obra, 

que serà: 

Grup B (Ponts, viaductes i grans estructures) 

Subgrup 4 (Metàl·lics) 

Categoria: e (Anualitat entre 840.000 i 2.400.000 €) 

2.19 REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 

2167/1981 de 20 d’agost i de l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny de 

contractes de les administracions públiques (BOE 29/6/2000) i per tractar-se d’un contracte 

d’obra en que el termini d’execució és inferior a dotze (12) mesos, aquest no tindrà revisió de 

preus. 

2.20 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

 MEMÒRIA 

 ANNEX 1 ANTECEDENTS I RAÓ DE SER 

 ANNEX 2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 ANNEX 3 TOPOGRAFIA 

 ANNEX 4 CONDICIONANTS 

 ANNEX 5 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 ANNEX 6 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 ANNEX 7 CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 ANNEX 8 TRAÇAT 
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 ANNEX 9 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 ANNEX 10 FERMS I PAVIMENTS 

 ANNEX 11 MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

 ANNEX 12 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 ANNEX 13 PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

 ANNEX 14 PLA D’OBRA 
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 ANNEX 16 SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 

 ANNEX 17 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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 AMIDAMENTS 

 QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

 QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

 PRESSUPOST 

 RESUM DE PRESSUPOST 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

2.21 CONCLUSIONS 

L’autor del  projecte, amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, als plànols, 

al plec de condicions i al pressupost, considera suficient i justificades les obres a realitzar. 

Paris, gener de 2015 
 

L’autor del projecte, 

 

Ferran Garcia Rigau 
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ANNEX 1. – ANTECEDENTS I  RAÓ DE SER 

1.0 INTRODUCCIÓ 

El present annex ubica geogràficament l’àmbit del projecte, presenta els antecedents de la 

zona i en dedueix la necessitat de dur-lo a terme. Es presenten també els requisits funcionals 

generals del projecte. 

En aquest annex, també es presenten els condicionants principals que s’han tingut en compte 

a l’hora de dissenyar la passarel·la de peatons integrada en el parc del Puigcornet. 

Pel que fa a la normativa, s’ha tingut en compte el Decret 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya”, que proporciona les prescripcions necessàries per al disseny dels espais pública 

adaptats a persones amb mobilitat reduïda i eliminació de barreres arquitectòniques. 

1.1 ANTECEDENTS 

L’Ajuntament d’Igualada està construint nous equipaments esportius, entre els quals una 

piscina coberta i una descoberta, a la zona oest del terme Municipal d’Igualada. Aquests nous 

equipaments tenen per objectiu completar els existents, al costat de la pista atlètica, els 

equipaments escolars i el Parc de Puigcornet. Tots aquests equipaments queden situats a la 

llera oest del Torrent de l’Espelt. 

El nucli civil d’Igualda queda situat a la llera est del torrent, així doncs l’existència de ponts 

salvant aquest torrent es totalment necessària per tal d’assegurar la bona connectivitat 

d’aquesta nova zona d’equipaments esportius amb el centre de la ciutat. 

L’únic punt de connexió d’aquesta zona amb la ciutat d’Igualada, era el pont de l’Avinguda 

Àngel Guimerà que travessa el Torrent de l’Espelt. Per tal de millorar aquesta connectivitat, 

recentment s’ha construït el pont de l’Espelt. 

D’altra banda, el barri de Fàtima és un conjunt urbà situat també à l’oest d’Igualada, que va 

créixer descontroladament entre dos torrents, el de l’Espelt i el de Can Masarnau. Aquests dos 

torrents suposen una barrera en les connexions amb la resta de la ciutat i la zona 

d’equipaments. 

La barrera deguda al torrent de Can Masarnau, quedà resolta mitjançant l’ordenació del Parc 

de Valldaura. La construcció d’un ascensor de 22m d’alçada, connecta el Parc de Valldaura 

amb el Par de Vallbona i millora per tant la connexió del barri amb la ciutat. 

Queda doncs la barrera imposada pel torrent de l’Espelt, que impedeix la connexió del barri de 

Fàtima amb els equipaments esportius. 

El barri de Fàtima, està organitzat de manera centralitzada al voltant del centre cívic de Fàtima, 

situat al centre geogràfic del barri. Aquest equipament consisteix en un edifici i una plaça 

situats a la llera est del Torrent de l’Espelt. 
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1.2 RAÓ DE SER 

Després de veure els antecedents de la zona, queda clar que la connexió del barri de Fàtima 

amb les noves instal·lacions esportives es gairebé inexistent. Actualment, un vianant hauria de 

dirigir-se fins al pont de l’Espelt (recentment construït), per creuar des del barri de Fàtima fins 

a la llera oest del Torrent i després caminar fins les instal·lacions esportives.  

Aquesta connexió és molt pertinent pel trajecte amb cotxe, però no per a vianants i bicicletes. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Igualada va acordar iniciar un expedient de contractació per 

tal de redactar el projecte d’un pont per a bicicletes i vianants connectant el centre cívic del 

barri de Fàtima amb l’estadi atlètic i les noves instal·lacions esportives construïdes al costat 

d’aquest. 

 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 1 : Antecedents i raó de ser 
 

5 
 

1.3 REQUISITS FUNCIONALS 

A continuació es resumeixen les necessitats vistes durant l’explicació dels antecedents. Es 

donaran els principals requisits funcionals que la passarel·la ha de complir. 

1.3.1 CONNEXIÓ DEL BARRI DE FÀTIMA AMB LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

La funció bàsica de la passarel·la es millorar la connexió entre el centre cívic de Fàtima i les 

noves instal·lacions esportives construïdes en la llera oest del torrent de l’Espelt. Aquesta 

connexió ja està ben assegurada pel que fa als automòbils, per tant, la passarel·la només 

donarà servei a persones i bicicletes. Les persones amb mobilitat reduïda, estan considerades a 

ser-ne usuaris freqüents. 

1.3.2 CONNEXIÓ DEL BARRI DE FÀTIMA AMB LA LLERA OEST DEL TORRENT 

Actualment la barrera imposada pel torrent de l’Espelt no permet connectar el barri de Fàtima 

amb la zona oest d’Igualada. La passarel·la permetria la superació d’aquesta barrera física 

millorant així la connexió i integració d’aquest barri amb la resta de la ciutat. 

1.3.3 INTEGRACIÓ EN L’ENTRAMAT URBÀ EXISTENT 

El disseny de la passarel·la haurà d’adaptar-se al entramat urbà existent, sense modificar-ne la 

distribució de fluxos de vehicles i persones.  

1.3.4 FUNCIONALITAT VISUAL 

La passarel·la es troba en mig del parc de Puigcornet, una zona sense gaires edificis al voltant, 

per aquesta raó, l’impacte estètic i paisatgístic de la passarel·la serà molt important. S’haurà 

de fer especial atenció al disseny d’aquesta, per assegurar la bona integració visual. 
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1.4 CONDICIONANTS 

A continuació es detallen els diferents condicionants tinguts en compte per a l’elaboració del 

present projecte. 

1.4.1 DECRET 1.5/1995 “CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA” 

Tenint en compte el “Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 

25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i 

l’aprovació del Codi d’accessibilitat” del DOGC, s’ha dissenyat la passarel·la peatonal 

considerant els criteris establerts per que serveixi a persones amb mobilitat reduïda. 

1.4.1.1 ITINERARI DE PEATONS ADAPTAT 

Es considera itinerari de peatons adaptat quan compleix els requisits següents: 

 Amplada mínima de 0,90m i una altura lliure d’obstacles de 2,10m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada lliure de passa permet inscriure un cercle de 1,50m 

de diàmetre. 

 No incloure escales o esglaons aïllats. 

 Pendent longitudinal inferior o igual al 8%. 

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

 Té un pendent transversal no superior al 2%. 

 Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 

adaptats. 

1.4.1.2  ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

Paviments en espais d'ús públic 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

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

S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor 

modificat). 

 Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de 

vianants. 

 Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les 

obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que 

permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de 

l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 

cadira de rodes. 

Guals adaptats 

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

 L'amplada lliure mínima és d'1,20 m. 
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 La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 

45 graus. 

 El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal 

màxim és del 2%. 

 Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 

 El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 

o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent 

longitudinal superior al 12%. 

o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent 

transversal superior al 2%. 

Passos de vianants adaptats 

El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els 

següents requisits: 

 Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. 

 Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà 

rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. 

El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la calçada. 

 Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, 

l'illot tindrà una llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i 

el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l'illot no 

superi els 4,00 m. 

Escales adaptades 

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

 L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 

 Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i 

en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima d'estesa 

de 30cm comptada a 40 cm de la cara interior. 

 El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 

unitats. 

 El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació 

d'1,20 m. 

 L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar 

discontinuïtat on s'uneix amb l'alçària. 

 Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de 

circulació. 

 Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans 

i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet 

d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 

3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els 

passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a 
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l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb 

l'inici del tram d'escala. 

 L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i 

disposen d'un nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

 Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin 

possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 

Rampes adaptades 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

 L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. 

 Pendents longitudinals: 

o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 

10%). 

o Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim(recomanable 8%). 

o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim(recomanable 6%). 

 S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%. 

 El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de les peces. 

 La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 

 En la unió de trams de diferent pendent s'han de col·locar replans intermedis. Els 

replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,50 m. 

 A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada com a 

mínim. 

 Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0,20 m es 

disposa d'un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del 

paviment de la rampa. 

 Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada d'entre 0,90 m i 0,95 

m. Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, 

amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de 

diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

 L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa 

d'un nivell d'il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

1.4.1.3  ELEMENTS DE PROTECCIÓ Y SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

Els elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública han de complir les 

condicions següents: 

 Les bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública s'han de senyalitzar i 

protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit. 

 S'han de col·locar els elements de protecció i senyalització de forma que les persones 

amb disminució visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. 

 No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars. 
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 Hi ha d'haver un nivell d'il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència 

d'obstacles o desnivells. 

 

1.5 CONCLUSIONS 

En aquest annex s’han donat els antecedents de la zona afectada per aquest projecte, així s’ha 

pogut veure una necessitat bàsica de millorar la connectivitat del barri de Fàtima d’Igualada 

amb la llera Oest del torrent de l’Espelt. Siguent aquesta última, la raó principal de ser del 

projecte, n’existeixen d’altres que han estat citades en aquest annex. 

Finalment s’han donat els requisits funcionals de la futura passarel·la, per a que aquesta pugui 

donar el millor servei al màxim nombre de persones. 
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ANNEX 2. – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

2.0 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu mostrar un reportatge fotogràfic sobre tota la zona afectada 

pel projecte de construcció d’una passarel·la entre el centre cívic de Fàtima i les noves 

instal·lacions esportives situades a la llera oest del torrent de l’Espelt. 

L’esmentat reportatge està realitzat d’est a oest partint del barri de Fàtima i arribant a les 

noves instal·lacions esportives.  

2.1 REPORTATGE 

Fotografies de la llera oest del torrent vistes des de la llera oest: 
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Fotogràfies del carrer situat al barri de Fàtima, paral·lel al torrent: 
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Fotografies del centre cívic de Fàtima: 
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Fotografies de la llera oest del torrent de l’Espelt vista des del centre cívic de Fàtima: 
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Fotografies de la llera est del torrent de l’Espelt: 
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Fotografies del terreny sobre el qual reposarà l’extrem oest de la passarel·la: 
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Fotografies de les instal·lacions esportives: 

 

 

 

 

 

Fotografia del carril bici situat a la llera oest del torrent, paral·lel a aquest: 
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2.2 CONCLUSIONS 

En aquest annex s’ha fet un reportatge fotogràfic de la zona del projecte amb l’objectiu de 

donar el màxim de detall gràfic i visual a tot el contorn afectat per l’obra objecte d’aquest 

projecte. 
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ANNEX 3. – TOPOGRAFIA 

3.0 INTRODUCCIÓ 

L'objecte d'aquest projecte és la construcció d'una passarel·la per a vianants i bicicletes 

comunicant el centre cívic de Fàtima amb la llera oest del torrent de l’Espelt, amb el que és 

necessària la informació topogràfica. Aquest annex presenta la topografia utilitzada per a la 

redacció d'aquest projecte 

3.1 OBTENCIÓ DE DADES 

Per a la redacció d’aquest projecte, s’han utilitzat principalment dues fonts de consulta 

d’informacions topogràfiques, l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’estudi topogràfic realitzat 

en la zona del projecte per l’empresa Proinosa. 

La informació consultada a l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha estat el mapa topogràfic 

d’escala 1:5000 i el d’escala 1:10000. 

Pel que fa a l’estudi topogràfic realitzat per l’empresa Proinosa, la informació utilitzada és el 

mapa topogràfic escala 1:1000. Aquest estudi va ser realitzat en el marc del projecte 

d’Arranjament pel parc de l’accés est d’Igualada.  

3.2 REPLANTEIG 

Ja que no s’ha pogut obtenir l’annex de replanteig resultat de l’estudi topogràfic presentat a 

l’apartat anterior, s’haurà realitzar un llistat del punts utilitzats per a l’elaboració del mapa 

topogràfic utilitzat durant aquest projecte abans de l’inici de les obres. 

3.3 CONCLUSIONS 

Els mapes topogràfics de que es disposen son suficients per a l’elaboració d’aquest projecte i 

per tant no es necessària l’elaboració d’un nou estudi topogràfic en la zona. No obstant sí que 

s’haurà de realitzar un replanteig a partir del mapa topogràfic utilitzat abans de l’inici de les 

obres. 
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ANNEX 4. – CONDICIONANTS 

4.0 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex, es presenten els condicionants principals que s’han tingut en compte a l’hora 

de dissenyar la passarel·la de peatons integrada en el parc del Puigcornet. 

Pel que fa a la normativa, s’ha tingut en compte el Decret 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya”, que proporciona les prescripcions necessàries per al disseny dels espais pública 

adaptats a persones amb mobilitat reduïda i eliminació de barreres arquitectòniques. 

4.1 CONDICIONANTS 

A continuació es detallen els diferents condicionants tinguts en compte per a l’elaboració del 

present projecte. 

4.1.1 CONDICIONANTS D’ACCESSIBILITAT: DECRET 1.5/1995 “CODI D’ACCESSIBILITAT DE 

CATALUNYA” 

Tenint en compte el “Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 

25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i 

l’aprovació del Codi d’accessibilitat” del DOGC, s’ha dissenyat la passarel·la peatonal 

considerant els criteris establerts per que serveixi a persones amb mobilitat reduïda. 

4.1.1.1 ITINERARI DE PEATONS ADAPTAT 

Es considera itinerari de peatons adaptat quan compleix els requisits següents: 

 Amplada mínima de 0,90m i una altura lliure d’obstacles de 2,10m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada lliure de passa permet inscriure un cercle de 1,50m 

de diàmetre. 

 No incloure escales o esglaons aïllats. 

 Pendent longitudinal inferior o igual al 8%. 

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

 Té un pendent transversal no superior al 2%. 

 Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 

adaptats. 

4.1.1.2 ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

Paviments en espais d'ús públic 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

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

S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor 

modificat). 

 Es col·loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de 

vianants. 
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 Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant. Les 

obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que 

permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de 

l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o 

cadira de rodes. 

Guals adaptats 

El gual de pas de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

 L'amplada lliure mínima és d'1,20 m. 

 La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen o aixamfranen a 

45 graus. 

 El pendent longitudinal del gual és com a màxim del 12%. El pendent transversal 

màxim és del 2%. 

 Se senyalitza amb paviment de textura diferenciada. 

 El gual d'entrada i sortida de vehicles ha de dissenyar-se de manera que: 

o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent 

longitudinal superior al 12%. 

o L'itinerari de vianants que travessen no quedi afectat per un pendent 

transversal superior al 2%. 

Passos de vianants adaptats 

El pas de vianants que forma part d'un itinerari adaptat es considera adaptat quan compleix els 

següents requisits: 

 Salvar el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat. 

 Quan travessi un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i quedarà 

rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas de vianants. 

El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la calçada. 

 Quan el pas, per la seva longitud, es realitzi en dos temps amb parada intermèdia, 

l'illot tindrà una llargada mínima d'1,50 m, una amplada igual a la del pas de vianants i 

el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l'illot no 

superi els 4,00 m. 

Escales adaptades 

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

 L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 

 Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima de 16 cm, i 

en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una dimensió mínima d'estesa 

de 30cm comptada a 40 cm de la cara interior. 

 El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim de 12 

unitats. 
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 El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de circulació 

d'1,20 m. 

 L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no presentar 

discontinuïtat on s'uneix amb l'alçària. 

 Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de 

circulació. 

 Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m en replans 

i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny anatòmic que permet 

d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 

3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els 

passamans s'han de prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a 

l'acabament de cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb 

l'inici del tram d'escala. 

 L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la resta i 

disposen d'un nivell d'il·luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

 Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que evitin 

possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 

Rampes adaptades 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

 L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. 

 Pendents longitudinals: 

o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 

10%). 

o Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim(recomanable 8%). 

o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim(recomanable 6%). 

 S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%. 

 El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de les peces. 

 La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 

 En la unió de trams de diferent pendent s'han de col·locar replans intermedis. Els 

replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació d'1,50 m. 

 A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada com a 

mínim. 

 Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0,20 m es 

disposa d'un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del 

paviment de la rampa. 

 Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada d'entre 0,90 m i 0,95 

m. Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, 

amb una secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de 

diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. 

 L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa 

d'un nivell d'il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 
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4.1.1.3 ELEMENTS DE PROTECCIÓ Y SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

Els elements de protecció i senyalització de les obres en la via pública han de complir les 

condicions següents: 

 Les bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública s'han de senyalitzar i 

protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit. 

 S'han de col·locar els elements de protecció i senyalització de forma que les persones 

amb disminució visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle. 

 No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars. 

 Hi ha d'haver un nivell d'il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència 

d'obstacles o desnivells. 

4.1.2 CONDICIONANTS AMBIENTALS 

Les actuacions a realitzar durant les obres seran respectuoses amb el medi ambient i, amb més 

raó, considerant la proximitat d'una zona de protecció natural i paisatgística com es el Parc del 

Puigcornet i el torrent de l’Espelt.  

S'hauran de prendre totes les mesures necessàries per evitar malmetre el medi i s'exposaran 

en l'annex corresponent a mesures correctores d'impacte ambiental. 

4.1.3 CONDICIONANTS DE GÀLIB 

Ja que la passarel·la serà construïda a sobre del torrent de l’espelt, el gàlib mínim per sota de 

la passarel·la vindrà definit per l’altura màxima de la làmina d’aigua. Així doncs, s’ha realitzat 

un estudi hidrològic per determinar l’altura màxima d’aquesta. Aquest estudi es pot trobar en 

l’annex 15. 

4.1.4 CONDICIONANTS ESTRUCTURALS RELATIUS A VIBRACIONS 

Es recullen aquí, criteris de confort a tenir en compte en els projectes de passarel·les, en 

relació amb les vibracions produïdes sobre l’estructura. 

Es considerarà verificat el estat límit de servei de vibracions en passarel·les peatonals si les 

seves freqüències naturals es situen fora dels rangs que figuren a continuació: 

 Rang crític per a vibracions verticals i longitudinals: de 1,25 a 4,60 Hz. 

 Rang crític per a vibracions laterals de 0,50 a 1,20 Hz. 

Si les freqüències naturals de la passarel·la es troben dins d’aquests rangs serà necessari 

efectuar estudis dinàmics específics per tal d’assegurar el confort dels peatons. 

S’adoptaran els valors límits d’acceleracions segons la IAP-11: 
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4.2 CONCLUSIONS 

En aquest annex s’han donat els condicions bàsics afectant el disseny de la passarel·la. Entre 

ells destaquen, els condicionants d’accessibilitat i els corresponents a l’impacte ambiental. 

Tenir-los en compte en l’anàlisi d’alternatives serà bàsic per escollir la solució més adequada a 

les circumstàncies exposades en aquest annex. 
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ANNEX 5. – GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

5.0 INTRODUCCIÓ 

En el present annex es detalla l’estudi geotècnic i geològic realitzat per l’empresa TECNI-POU 

S.L. a petició de l’Ajuntament d’Igualada per al projecte d’Arranjament pel parc de l’accés est 

d’Igualada. 

Aquesta zona és exactament la mateixa on es vol construir la passarel·la, objecte d’aquest 

projecte, així que es poden utilitzar els resultats d’aquest estudi per l’elaboració del present 

projecte. 
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5.1 CONCLUSIONS RELLEVANTS DE L’ESTUDI 

5.1.1 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI GEOLÒGIC 

Des d’un punt de vista geològic, es mostra a continuació el mapa geològic de la zona del 

projecte : 

 

 

A grans trets, a la successió estratigràfica de la Conca d’Òdena, s’hi diferencien regionalment 

tres trams: 

1. La formació bassal de fàcies marina que correspon a litoestratigrafies constituïdes per 

margues, gresos i calcàries organògenes. 

2. La formació d’Igualada, que correspon al paquet de margues blaves d’ambient 

d’interior a exterior de la plataforma. 

3. La formació de Tossa, constituïda per un nivell de calcàries fossilíferes. 

5.1.2 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC 

Les capes geotècniques identificades i caracteritzades a l’estudi amb els corresponents 

sondejos, es descriuen breument a continuació de sostre a base: 
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CAPA H: UNITAT DE SÒL VEGETAL 

Constituïda per un llim amb fracció sorra molt fina de tonalitat marró lleugerament fosc, amb 

presència d’alguna grava d’ordre centimètric de calcària i restes vegetals abundants en la part 

superior de la unitat. Baixa caracterització geomecànica. 

CAPA Q (UNITAT DEL QUATERNARI) 

Correspon a materials cohesius del Quaternari que en fondària gradualment varien de 

tonalitats i presenten major consistència, de forma que s’han diferenciat dues subcapes o 

subunitats: 

 Subcapa 1: Llim i llim-argilós amb fracció sorra molt fina. Corresponen a materials 

cohesius de consistència dura i rígida. 

 Subcapa 2: llim-argilós. Materials cohesius de consistència rígida i semicimentats a 

base on localment s’observen alguns fòssils. 

 Subcapa 3: llim-argilo-sorrenc de gra fi. Elevat grau d’humitat, materials fàcilment 

excavables per la baixa caracterització geomecànica que ofereixen. 

 Subcapa 4: argila amb porositat i amb inficis de fracció de sorra a la base. No presenta 

dificultats d’excavació. 

CAPA A (UNITAT DEL SUBSTRAT DE L’EOCÈ) 

Format a sostre per una alternança de nivell d’argilita poc cimentada i passades de marga ben 

cimentada de consistència rígida a molt rígida. 

A continuació es mostra una taula que resumeix les característiques dels materials observats a 

les diferents capes : 

 Capa R/H Subcapa Q1 Subcapa Q2 

Classificació del sòl Sòl Inadequat Sòl 
Marginal/Inadequat 

Sòl 
Adequat/Seleccionat 

 

 Subcapa Q3 Subcapa Q4 Capa A 

Classificació del sòl Sòl 
Adequat/Tolerable 

Sòl Tolerable Sòl 
Tolerable/Marginal 

 

Els càlculs i conclusions s’interpreten a partir de la informació dels tres punts de 

reconeixement realitzats en la campanya de treballs de camp i replantejats per Direcció d’Obra 

en el sector del Parc del Puigcornet.  

Si durant els treballs d’execució de l’obra, en algun punt de l’àrea d’estudi s’identifica un 

terreny de característiques diferents al que s’ha descrit en la present memòria o alguna 

irregularitat, serà necessari que es comuniqui a l’empresa redactora de l’informe, abans de 

realitzar la fonamentació, per a reconèixer el terreny i decidir l’actuació més adequada. 

La resta dels resultats en detall, es mostren en l’estudi geotècnic complet que s’adjunta en el 

següent apartat. 
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1.-EMMARCAMENT I TREBALLS REALITZATS.- 

Per encàrrec dels Serveis Tècnics de l’ AJUNTAMENT D’IGUALADA amb el NIF. 

P-0810100H i adreça Plaça de l’Ajuntament núm.1 d’Igualada CP. 08700, s’ha realitzat un 

Estudi Geològic per al projecte de construcció d’un mur de gabions en el sector del carrer de 

Mossèn Josep Forn del Barri Montserrat d’Igualada, de conformitat a les especificacions i 

requeriment de l’estudi per a l’aportació de les dades necessàries per a la identificació i 

classificació del sòl segons el PG3 del subsòl de l’àrea  d’estudi. 

L’estudi té per finalitat determinar les següents característiques geotècniques del subsòl 

a partir del reconeixement realitzat: 

- Anàlisi i caracterització geomecànica dels diferents tipus de materials 

identificats en el  subsòl de les diferents àrees d’actuació. 

- Fondària del nivell freàtic si es detecta en la fondària investigada. 

- Ripabilitat dels materials i altres recomanacions constructives. 

- Definició del tipus i categoria d’esplanada. 

La investigació i caracterització detallada de l’emplaçament es realitza mitjançant una 

campanya de Camp i Laboratori amb els següents treballs : 

- Realització de cinc cales de reconeixement distribuïdes en l’àrea i 

proximitat de la traça del projecte de construcció del mur de gabions

Els treballs d’excavació, testificació i presa de mostres han estan supervisats per 

personal tècnic de la Consultora Tècnica TECNI-POU-SL. 
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2- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT.- 

 Durant el dia 12 de maig de 2010 s’ha realitzat in situ la Campanya de Reconeixement 

en el subsòl de l’àrea del sector on es projecta la construcció d’un mur de gabions del carrer de 

Mossèn Josep Forn d’Igualada. Les tècniques de reconeixement han consistit en la realització de 

cinc trinxeres d’excavació mecànica amb l’objecte de classificar el sòl segons PG3 a partir de la  

identificació in situ de la naturalesa dels materials.

Trinxeres d’excavació mecànica

 S’han realitzat un total de cinc cales o trinxeres d’excavació mecànica mitjançant una 

retroexcavadora , amb una fondària d’investigació d’entre 2,40 m i 4,20 m, distribuïdes en el 

sector d’actuació. La cota d’inici aproximada dels punts de reconeixement es fixa segons la base 

topogràfica facilitada per la Direcció d’Obra , que s’acompanya en l’annex de documentació ; 

Cala de reconeixement XUTM YUTM
Cota inici del reconeixement 
segons plànol de referència 

C-1 386.227 4.604.419 318,00 m 

C-2 386.222 4.604.438 317,00 m 

C-3 386.222 4.604.455 317,00 m 

C-4 386.219 4.604.470 317,00 m 

C-5 386.210 4.604.455 317,40 m 

Presa de mostres UNE 7371:1975. 

Durant la realització de les cales s’ha procedit a la presa de mostres representatives que 

conserven les propietats i que s’extreuen per a la seva identificació.  
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3.-CARACTERÍSTIQUES DEL SUBSÒL.- 

3.1.-Emmarcament geològic. 

Les formacions que s’identifiquen en el marc d’estudi són sediments terciaris de la 

Depressió Central Catalana o Conca Terciària, els materials de la sèrie deposicional de la 

conca poden dividir-se en dues etapes ben diferenciades; la primera etapa (Paleocè-Eocè) 

dominada per dues transgressions marines (expansió del medi marí) que caracteritzen els 

sediments dipositats, una l’Eocè Inferior (Ilerdià) i l’altre l’Eocè Superior (Biharritzià-

Priabonià), la segona etapa és dominada per un ambient netament continental que comprèn la 

part més alta del registre Eocè, tot l’Oligocè i gran part del Miocè.  

          

MAPA GEOLÒGIC SOBRE BASE TOPOGRÀFICA I LLEGENDA

  PEmg. Margues i gresos. Priabonià inferior (Eocè) 

PEm.   Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles. Bartonià (Eocè) 

  PEx.    Guixos. Bartonià (Eocè) 

A grans trets, en la successió estratigràfica de la Conca d’Òdena formada per un conjunt 

inferior de materials detrítics vermells d’origen continental que són recoberts per una successió 

potent de materials marins i tradicionals de l’Eocè (Biarritzià i Priabonià inferior) s’hi 
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diferencien regionalment tres trams; la formació basal (Fm. de Collbàs) de fàcies marina 

correspon a litoestratigrafies constituïdes per margues, gresos i calcàries organògenes 

d’ambients litorals, la formació intermitja (Fm. d’Igualada) correspon al paquet de margues 

blaves d’ambient d’interior a exterior de plataforma i la unitat superior (Fm. Tossa) és 

constituïda per un nivell de calcàries fossilíferes, en ocasions arrecifals i amb aspecte nodulós. 

La Fm. d’Igualada correspon al paquet de Margues Blaves amb intercalacions de nivells 

sorrencs que recobreix tota la Conca d’Òdena, els materials terciaris de la zona d’estudi 

corresponen a la primera etapa deposicional (l’Eocè Mig-Superior) caracteritzada per unes 

condicions de sedimentació que donen lloc a dipòsits de fàcies grises. Localment a sostre de les 

litoestratigrafies del substrat Eocènic s’identifica a materials quaternaris de dipòsits associats a 

episodis al·luvials- torrencials del Riu Anoia i  torrents afluents, i /o a materials d’alteració del 

substrat.

3.2.-Caracterització Geotècnica del subsòl. 

3.2.1.- Campanya de reconeixement. 
De la realització de les cales distribuïdes en el marc d’estudi, s’ha procedit a la 

testificació dels materials de l’excavació que es recull en les columnes litològiques de 

reconeixement que s’acompanyen en l’annex de documentació de l’Informe Geotècnic i que es 

troben referides a la cota d’inici del punt de reconeixement : 

Cala de reconeixement Fondària de reconeixement 

C-1 -2,90 m 

C-2 -4,20 m 

C-3 -3,60 m 

C-4 -3,00 m 

C-5 -2,40 m 

3.2.2.- Estratigrafia dels materials. 

 Les capes geotècniques identificades i caracteritzades s’individualitzen de sostre a base 

respecte cota inici dels perfils de reconeixement i s’interpreten a partir dels punts de la 

campanya de treballs de camp ; 

CAPA R/H (Unitat de rebliment / sòl vegetal). Es composa per un nivell de poc gruix de 

sòl vegetal, format per un llim-argilo –sorrenc /sorra-llimosa de tonalitat marró a 

marró fosc amb restes vegetals amb la presència d’algunes arrels, presenta grava 
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dispersa d’arrodonida a subarrodonida predominantment de calcària. Aquests 

materials podran ser excavats amb facilitat: 

Fondària d’identificació: 

Cala C-1: de 0,00 m a  0,10 m ÷0,20 m 

Cala C-2:  de 0,00 m a 0,60 m 

Cala C-3: de 0,00 m a 0,10 m ÷0,20 m 

Cala C-4:  de 0,00 m a 0,80 m÷ 1,00 m 

Cala C-5: de 0,00 m a 0,20 m ÷0,30 m 

CAPA Q (Unitat quaternària ) . Els materials quaternaris identificats es diferencien en 

subcapes atenent la seva naturalesa i comportament geomecànic :  

Subcapa Q1. (Unitat quaternària cohesiva). Es composa per un llim-argilós humit de 

tonalitat marró i trams marró fosc amb la presència d’alguna  ramificació 

carbonatada blanquinosa, restes de matèria vegetal carbonitzada i  grava dispersa, 

amb alguna passada mil.limètrica a centimètrica de sorra amb fracció grava 

d’ordre mil.limètric a pocs centímetres. Es tracta de materials fàcilment 

excavables per la baixa caracterització geomecànica que ofereixen : 

Fondària d’identificació: 

Cala C-2:  de 0,60 m  a 2,80 m 

Subcapa Q2 (Unitat quaternària detrítica). Es localitza amb menor o major gruix en totes 

les cales , està formada per sorra de gra fi a mig de tonalitat marró amb fracció 

fina molt abundant en les cales C-3 i C-4 ; i amb grava rodada a subarrodonida 

principalment de calcària , quars, argil.lita , gres, d’ordre mil.limètrica a 

centimètric, localitzant blocs en la Cala C-3. Presenta dificultats d’excavació atès 

al tamany dels blocs i de  la grava. 

Fondària d’identificació: 

Cala C-1: de 0,10 m ÷0,20 m a 1,10 m  

Cala C-2 : de 2,80 m a 3,00 m 

Cala C-3 : de 0,10 m ÷0,20 m a 3,60 m (fi de la cala) 

Cala C-4 : de 0,80 m÷ 1,00 m a 1,50 ÷1,60 m 

Cala C-5 : de 0,20 m ÷0,30 m a 0,50 m 

Subcapa Q3 (Unitat quaternària mixta). Llim-argilo-sorrenc de gra fi a molt fi / sorra –

llimosa amb un elevat grau d’humitat de tonalitat marró , més argilosa cap a la 
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base. Es tracta de materials fàcilment excavables per la baixa caracterització 

geomecànica que ofereixen :  

Fondària d’identificació: 

Cala C-2 : de 3,00 m a 4,20 m (fi de la cala) 

Subcapa Q4 (Unitat quaternària cohesiva /trànsit substrat eocè). Constituïda per una 

argila de tonalitat marró tendint  marró-ocre amb algun matís verdós i blavós cap 

a la base, localment marró vermellós, amb porositat i amb indicis de fracció sorra 

de gra fi a molt fi, lleugerament d’aspecte margós, amb restes de matèria vegetal 

carbonitzada i òxids de ferro ataronjats.  No presenta dificultats d’excavació. 

Fondària d’identificació: 

Cala C-4 : d’ 1,50 ÷1,60 m a 3,00 m (fi de la cala) 

Cala C-5 : de 0,50 m a 2,40 m (fi de la cala) 

CAPA A (Unitat substrat Eocè ) . Correspon a una argila de tonalitat gris-verdosa amb 

matisos groguencs i pàtines d’òxids de ferro , augmentant el grau de cimentació 

en fondària. Les dificultats d’excavació augmenten amb la fondària, de 2,60 m a 

2,90 m augmenta el grau de cimentació identificant una argila semicimentada 

gris-verdosa , sense localitzar en la fondària de reconeixement l’estrat rígid 

d’argil.lita gris-blavosa :    

Fondària d’identificació: 

Cala C-1: d’ 1,10 a 2,90 m (fi de la cala) 

3.2.3.-Nivell Freàtic.

En data de realització de la campanya de treballs de camp i en la fondària màxima 

investigada  no s’ha localitzat el nivell freàtic. Hidrològicament, i en èpoques d’intensa 

infiltració no es descarta localitzar circulacions d’aigua en règim temporal a través del contacte 

entre  materials detrítics i substrat  infrajacent de la Fm. Margues Blaves d’Igualada.
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4.-CÀLCUL DE LA CATEGORIA D’ESPLANADA 

4.1.-Classificació  sòl.  

Els materials es classifiquen en sòls seleccionats , sòls adequats, sòls tolerables , sòls 

marginals i sòls inadequats atenent a les característiques intrínseques i segons quadre adjunt 

Plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts ; 

SÒLS
SELECCIONATS

SÒLS
ADEQUATS 

SÒLS
TOLERABLES 

SÒLS
MARGINALS

Contingut en M.O M.O.<0,20% M.O.<1% M.O.<2% M.O.<5% 

Contingut en sals 
solubles, inclòs guix 

S.S.<0,20% S.S.<0,20 
Guix <5% 
S.S.<1%

<20% 

% Índex de col·lapse 
( assentaments 

instantanis) 
- - <1% - 

% Inflament Lliure - - <3% <5%

Tamany màxim 
partícules 

Dmàx<100 mm Dmàx<100 mm - - 

% en pes passa tamís 
2UNE 

2 <80% 2 <80% - - 

% en pes passa tamís 
0,40 UNE 

0,40 <75% - - - 

% en pes passa tamís 
0,080 UNE 

0,08 <25% 0,08 <35% - - 

Plasticitat (L.L, I.P) 
L.L.<30
I.P<10

L.L.<40
Si L.L>30 es 

compleix I.P.>4 

L.L.<65
Si L.L<40 es 

compleix 
IP>0,73(LL-20) 

Si L.L>90 es 
compleix 

IP<0,73(LL-20) 

 Segons els criteris d’identificació, classificació, deformabilitat dels materials identificats 

in situ en el subsòl d’estudi, es correlaciona i es classifiquen els materials descrits a manca de 

confirmar aquestes dades mitjançant assaigs de laboratori :   

Capa R/H Subcapa Q1 Subcapa Q2

CLASSIFICACIÓ 
SÒL

SÒL
INADEQUAT 

SÒL
MARGINAL/ 
INADEQUAT

SÒL ADEQUAT 
/SELECCIONAT

Subcapa Q3 Subcapa Q4 Capa A 

CLASSIFICACIÓ 
SÒL

SÒL
ADEQUAT/ 

TOLERABLE

SÒL
TOLELABLE

SÒL
TOLERABLE/ 
MARGINAL



  Estudi Geotècnic. Ref. 1136

TECNI-POU,SL-GEOPROJECTES 

Assessorament Geològic i Tècnic 10/30 

4.2.- Formació  Esplanada. 

Atès el Plec de Prescripcions Complementàries les mostres de sòl representatives del 

sector d’actuació es classifiquen segons  el valor de l’índex  C.B.R. mínim definit en la norma 

6.1-IC ‘Seccions de ferm’ de l’ Instrucció de Carreteres;  

SÍMBOL
DEFINICIÓ DEL 

MATERIAL 
ARTICLE
DEL PG-3 

PRESCRIPCIONS
COMPLEMENTÀRIES 

IN
SÒL INADEQUAT O 

MARGINAL 
330

Només s’utilitzarà si s’estabilitza amb cal 
o ciment per aconseguir S-EST-1 o S-
EST2

0 SÒL TOLERABLE 330 CBR 3 (*) 
1 SÒL ADEQUAT 330 CBR 5 (*) 
2 SÒL SELECCIONAT 330 CBR 10 (*) 
3 SÒL SELECCIONAT 330 CBR 20

S-EST1
S-EST2
S-EST3

SÒL ESTABILITZAT IN 
SITU AMB CIMENT O 

CAL
512

Gruix mínim : 25 cm 
Gruix màxim : 30 cm 

HM-20
FORMIGÓ DE 

REOMPLIMENT 
610 Gruix mínim : 15 cm 

 (*) El CBR es determinarà d’acord amb les condicions especificades en la posada en obra. 

En la següent taula, s’esquematitza la formació d’explanada segons el tipus de sòl 

subjacent i la categoria d’explanada desitjada (E1,E2 o E3).   
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En funció de la categoria de l’ explanada projectada i  de la categoria de tràfic pesat 

previst en la circulació dels vials, es podem dissenyar diferent seccions mitjançant mescles 

betuminoses o paviments de formigó. 
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5.- CONCLUSIONS.- 

- Els materials identificats en el subsòl d’estudi del projecte de construcció del 

mur de gabions en el carrer de Mossèn Josep Forn d’Igualada  , són materials 

quaternaris, disposats de forma discordant sobre el substrat de l’Eocè  format, 

en el context d’estudi. 

- Per a la identificació dels materials del subsòl de l’àmbit del projecte , s’han 

realitzat un total de cinc cales de reconeixement distribuïdes en l’àrea i 

proximitat de la traça del projecte  segons es grafia en el plànol que 

s’acompanya en l’annex de documentació 

- De la descripció visual dels materials, les unitats litoestratigràfiques definides 

en el  subsòl d’estudi , es classifiquen segons el PG3 en  : 

Capa R/H Subcapa Q1 Subcapa Q2

CLASSIFICACIÓ 
SÒL

SÒL
INADEQUAT 

SÒL
MARGINAL/ 
INADEQUAT

SÒL ADEQUAT 
/SELECCIONAT

Subcapa Q3 Subcapa Q4 Capa A 

CLASSIFICACIÓ 
SÒL

SÒL
ADEQUAT/ 

TOLERABLE

SÒL
TOLELABLE

SÒL
TOLERABLE/ 
MARGINAL

La classificació dels materials  segons PG3 s’ha elaborat a partir de la 

informació dels cinc punts de reconeixement realitzats en la campanya de 

treballs de camp, i a partir de criteris d’identificació, classificació, 

deformabilitat dels materials identificats in situ en el subsòl d’estudi, a manca 

de confirmar aquestes dades mitjançant assaigs de laboratori. 

- A petició de Direcció d’Obra, es dona un rang de valors pels paràmetres de 

resistència al tall  i tensió admissible de treball dels materials identificats en el 

subsòl d’estudi, aquestes dades són només una estimació atès que s’obtenen a 

partir de la identificació de la naturalesa dels materials i de les observacions 

preses in situ durant l’excavació ( estabilitat parets, excavabilitat....) i que caldrà 

comprovar amb assaigs in situ /laboratori de reconeixement geotècnic : 

  - Unitat de sòl rebliment /sòl vegetal (Capa R/H); 

Pes específic:    1,70÷1,75 T/m3
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Cohesió drenada o en efectives:  0,40÷0,50  T/m2

Angle de Fricció en efectives:  22º÷24º 

Tensió admissible :   <0,30 Kg/cm2

-Llim-argilós humit de tonalitat marró i trams marró fosc amb la 

presència d’alguna  ramificació carbonatada blanquinosa, restes de 

matèria vegetal carbonitzada i  grava dispersa  (Unitat quaternària 

cohesiva Capa Q (subcapa Q1)) :

Pes específic:    1,75 ÷ 1,80 T/m3

Cohesió drenada o en efectives:  0,80÷1,00  T/m2

Angle de Fricció en efectives:  26º÷27º 

Tensió admissible :   0,80 ÷1,00  Kg/cm2

- Sorra de gra fi a mig de tonalitat marró amb fracció fina amb grava 

rodada a subarrodonida principalment de calcària , quars, argil.lita , 

gres, d’ordre mil.limètrica a centimètricpresència d’alguna  

ramificació carbonatada blanquinosa, restes de matèria vegetal 

carbonitzada i  grava dispersa  (Unitat quaternària detrítica Capa Q 

(subcapa Q2))  localitzada en la cala C-1 i C-2:  

Pes específic:    1,85 ÷ 2,00 T/m3

Cohesió drenada o en efectives:  0,60÷0,80  T/m2

Angle de Fricció en efectives:  30º÷32º 

Tensió admissible :   1,50 ÷2,00  Kg/cm2

- Sorra de gra fi a mig de tonalitat marró amb abundant fracció fina amb 

grava rodada a subarrodonida principalment de calcària , quars, 

argil.lita , gres, d’ordre mil.limètrica a centimètricpresència d’alguna  

ramificació carbonatada blanquinosa, restes de matèria vegetal 

carbonitzada i  grava dispersa  (Unitat quaternària detrítica Capa Q 

(subcapa Q2))  localitzada en la cala C-3 ,cala C-4 i C-5:  

Pes específic:    1,80 ÷ 1,95 T/m3

Cohesió drenada o en efectives:  0,80÷1,00  T/m2

Angle de Fricció en efectives:  28º÷29º 

Tensió admissible :   1,00 ÷1,50  Kg/cm2

- Llim-argilo-sorrenc de gra fi a molt fi / sorra –llimosa amb un elevat 

grau d’humitat de tonalitat marró , més argilosa cap a la base (Unitat 

quaternària mixta Capa Q (subcapa Q3)) : 

Pes específic:    1,80 ÷ 1,85 T/m3

Cohesió drenada o en efectives:  0,90÷1,20  T/m2
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Angle de Fricció en efectives:  27º÷28º 

Tensió admissible :   1,00 ÷1,50  Kg/cm2

- Argila de tonalitat marró tendint  marró-ocre amb algun matís verdós i 

blavós cap a la base, localment marró vermellós, amb porositat i amb 

indicis de fracció sorra de gra fi a molt fi, lleugerament d’aspecte 

margós, amb restes de matèria vegetal carbonitzada i òxids de ferro 

ataronjats (Unitat quaternària /trànsit substrat eocè Capa Q (subcapa 

Q4)) : 

Pes específic:    1,85 ÷ 2,05 T/m3

Cohesió drenada o en efectives:  1,20÷1,40  T/m2

Angle de Fricció en efectives:  28º÷29º 

Tensió admissible :   1,50 ÷1,80  Kg/cm2

- Argila de tonalitat gris-verdosa amb matisos groguencs i pàtines 

d’òxids de ferro , augmentant el grau de cimentació en fondària 

(Unitat substrat Eocè Capa A) : 

Pes específic:    1,90 ÷ 2,10 T/m3

Cohesió drenada o en efectives:  1,50÷2,00  T/m2

Angle de Fricció en efectives:  29º÷30º 

Tensió admissible :   1,80 ÷2,50  Kg/cm2
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6-CLOENDA.- 

Amb el que s’ha escrit i amb el complement de la documentació que s’adjunta en 

l’annex s’estima suficient per tenir coneixement de la identificació i classificació dels materials  

del subsòl de l’àrea d’estudi segons el PG3, amb l’objecte d’oferir les dades preliminars 

necessàries per al disseny del projecte de construcció del mur de gabions en el carrer de Mossèn 

Josep Forn d’Igualada. 

     Igualada, a 13 de maig de 2010. 

      Montserrat Ferrús Bellés 
            Enginyer Geòleg 
            Enginyer Tècnic de Mines.Col.985 
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ANNEX DE DOCUMENTACIÓ        
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA       
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Fotografies de l’àrea on es projecta la construcció del mur de gabions en el sector del carrer de 
Josep Forn d’Igualada . 
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Fotografia de l’emplaçament de la cala de reconeixement C-1 durant els treballs d’obertura de la 
trinxera d’excavació. 

Fotografia de detall de tall de l’excavació durant la realització de la Cala C-1. 
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Fotografia del tall de l’excavació de la Cala C- 1 fins a una fondària de 2,90 m localitzant el 
substrat de l’Eocè. 
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Fotografies de l’emplaçament de la Cala C-2 i detall de l’inici de l’excavació. 
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Fotografia de detall de la Cala C-2 amb una fondària de reconeixement de 4,20 m no havent 
localitzat el substrat de l’Eocè. 
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Fotografies de l’emplaçament de la Cala C-3 amb una fondària de reconeixement de 3,60 m. 
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Fotografies durant la realització de la Cala C-3 i detall del tall de l’excavació. 
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Fotografies de l’emplaçament de la cala C-4 amb una fondària de reconeixement de 3,00 m. 
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Fotografies durant els treballs de realització de la Cala C-4 i detall del tall de l’excavació. 
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Fotografies de l’emplaçament i treballs de realització de  la Cala C-5 . 



  Estudi Geotècnic. Ref. 1136

TECNI-POU,SL-GEOPROJECTES 

Assessorament Geològic i Tècnic 29/30 

Fotografies durant l’excavació de la Cala C-5 i del material extret. 
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ANNEX 6. – ESTUDI D’ALTERNATIVES 

6.0 INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex, és presentar l’anàlisi d’alternatives realitzat per a resoldre de la 

millor forma possible les problemàtiques confrontades durant el desenvolupament del 

projecte. Aquest annex es divideix en dues parts principals, englobant les dues grans decisions 

preses en respecte a la passarel·la: 

 Emplaçament de la passarel·la. 

 Tipologia estructural de la passarel·la. 

Per poder tenir en compte múltiples criteris en la presa de decisions de manera òptima, s’ha 

utilitzat un anàlisi multi-criteri. Aquest mètode, consisteix en definir un conjunt de criteris a 

tenir en compte. A cada un dels criteris, se’ls hi dona un pes relatiu en la valoració final. 

Finalment, per a cada opció possible, es dona una puntuació a cada criteri i utilitzant els pesos 

relatius definits posteriorment, s’obté una nota mitja. L’opció que obtingui la nota mitja més 

elevada, serà l’opció que millor respondrà als criteris definits segons als pesos donats. Així. 

Aquest anàlisi ens permetrà extreure les conclusions més adequades per a la valoració d’un 

conjunt d’alternatives. 

D’aquesta manera, en aquest annex, en el primer apartat es definirà el conjunt de criteris i el 

seu pes relatiu associat, que seran utilitzats per a la valoració d’alternatives. 

Posteriorment, en el segon i tercer apartat, es definiran i valoraran, un conjunt d’alternatives 

pel que fa a l’emplaçament i tipologia estructural de la passarel·la. L’anàlisi multi-criteri 

permetrà escollir l’alternativa que millor respongui als criteris definits. 
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6.1 ANÀLISI MULTI-CRITERI 

6.1.1 DEFINICIÓ DELS CRITERIS UTILITZATS 

A continuació es detallen breument els criteris seleccionats per realitzar la comparació entre 

les diferents alternatives proposades posteriorment: 

 Impacte ambiental: en qualsevol societat avançada, la sensibilitat pels temes 

relacionats amb el medi ambient és de gran importància. A més a més, tinguent en 

compte que la passarel·la serà construïda al bell mig del Parc del Puigcornet, aquest 

criteri, és de gran importància per tenir en compte l’impacte de la construcció de la 

passarel·la en la flora i la fauna del Parc. 

 Millores socioeconòmiques: aquest criteri analitza els avantatges que cada solució 

aporta des del punt de vista sociològic. 

 Impacte en l’entorn en fase constructiva: aquest criteri té per objectiu valorar la 

incidència de la construcció de la passarel·la en la qualitat de vida i la comoditat dels 

habitant de la zona. 

 Temps de construcció: l’agilitat d’execució de les obres influirà directament en les 

molèsties causades als habitants de la zona. 

 Estètica i integració en l’entorn: l’estètica ha sigut una de les premisses a l’hora de 

definir el disseny adoptat per a la passarel·la ja que l’emplaçament d’aquesta, implica 

un gran impacte visual. Així doncs, una òptima integració en l’entorn es fa 

indispensable. 

 Cost: la comparació es centrarà principalment en el cost de l’estructura, ja que els 

costos relacionats amb l’actuació en l’entorn son molt similars entre les diferents 

alternatives. 

 Dificultats constructives: per la ubicació de la passarel·la, prop del centre cívic de 

Fàtima i creuen el torrent de l’Espelt, aquest criteri requereix una especial atenció ja 

que una mala tipologia estructural o una ubicació poc pertinent, podrien dificultar 

enormement la construcció de la passarel·la. 

 Manteniment: La facilitat en el manteniment de l’estructura permetrà reduir-ne els 

costos associats i prolongar la vida útil de la passarel·la. 

 Cost de demolició/reciclatge de la passarel·la: si per raons, desconegudes a dia d’avui, 

es necessari desmuntar o demolir la passarel·la, és primordial que els cost i la dificultat 

necessària siguin mínims. 

 Compliment dels condicionants: aquest criteri pretén valorar el bon compliment dels 

condicionants definits en l’annex corresponent. 
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6.1.2 PES RELATIU DELS CRITERIS 

En la següent taula es dona el pes relatiu donat a cada criteri definit prèviament. El pes es 

dona en escala de 10. 

Criteri Pes 

Impacte ambiental 10 

Millores socioeconòmiques 9 

Impacte en l’entorn en fase constructiva 6 

Termini de construcció 5 

Estètica i integració en l’entorn 8 

Cost 7 

Dificultats constructives 2 

Manteniment 5 

Cost de demolició/reciclatge 3 

Compliment dels condicionants 10 

 

6.2 ALTERNATIVES D’UBICACIÓ 

En aquest apartat s’analitzaran les possibles ubicacions per a la passarel·la. Cal recordar que 

l’objectiu de la passarel·la per a bicicletes i vianants, es millorar la connectivitat d’Igualada amb 

les noves instal·lacions esportives construïdes a la llera oest del torrent de l’Espelt i millorar la 

connectivitat del barri de Fàtima, ja que amb aquesta passarel·la es superaria la barrera 

imposada pel torrent de l’Espelt. 

Ja que l’objectiu és millorar la connectivitat amb les instal·lacions esportives per a vianants i 

bicicletes, l’extrem oest de la passarel·la a d’estar prop de les instal·lacions, per tant l’àmbit de 

localització queda molt limitat. A més a més, per evitar expropiacions o demolicions, la 

passarel·la hauria de tenir la seva boca est en el carrer B. Montserrat o al centre cívic de 

Fàtima. L’extrem oest hauria de quedar al camí que passa per davant de les instal·lacions 

esportives. 

D’aquesta manera, només existeixen dues alternatives d’ubicació que siguin factibles. 

A la següent imatge es mostren les dues ubicacions possibles per a la passarel·la. A més a més, 

s’ha contemplat l’alternativa de no actuació per valorar la pertinència de construir una nova 

passarel·la. 
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Resum de les alternatives : 

 No actuació. 

 Alternativa Nord. 

 Alternativa Centre. 

6.2.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

6.2.1.1  ALTERNATIVA 1: NO ACTUACIÓ 

Aquest alternativa permet de valorar fins a quin punt és realment necessària l’actuació que es 

planteja en aquest projecte. 

Avantatges: 

 Cost zero de construcció 

 Empitjorament nul de l’impacte ambiental 

 Integració en l’entorn òptima. 

 No implica molèsties als habitants de la zona 

Inconvenients: 

 La connectivitat entre el barri de Fàtima i la llera oest del Torrent de l’Espelt es molt 

reduïda. 

 No respon als condicionants d’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda definits en 

l’annex corresponent. 

 No permet una bona connexió per als vianants i bicicletes provinents del centre 

d’Igualada i que vulguin accedir a les noves instal·lacions esportives. 

 Nul·la millora socioeconòmica. 

6.2.1.2  ALTERNATIVA 2: PASSAREL·LA AL NORD DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Avantatges: 

 Millora la connectivitat entre el barri de Fàtima i la llera oest del Torrent de l’Espelt. 

 Millora la connexió entre el centre d’Igualada i les noves instal·lacions esportives. 

 Millora socioeconòmica elevada. 

 Les persones provinents d’Igualada o del barri de Fàtima en bicicleta, poden accedir de 

manera molt més ràpida a les instal·lacions esportives. 

 Poques molèsties durant l’actuació ja que els dos extrems de la passarel·la estan 

lleugerament allunyats del centre cívic de Fàtima i de l’entrada de les instal·lacions 

esportives. 

Inconvenients: 

 Llum elevada. 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 6 Estudi d’alternatives 

7 
 

 Poc espai per la pila. Les característiques del terreny en aquesta zona, dificulten la 

construcció d’una pila intermitja. 

 La llum del va més llarg, és més elevada. Això és conseqüència del poc espai existent 

per al pilar intermig. 

 L’extrem est queda apartat del centre cívic de Fàtima i l’extrem oest de les 

instal·lacions esportives. Això dificulta la utilització de la passarel·la per als vianants 

que no vagin amb bicicleta i per a les persones de mobilitat reduïda. 

 Impacte visual moderat. 

6.2.1.3  ALTERNATIVA 3: PASSAREL·LA CONNECTANT EL CENTRE CÍVIC DE FÀTIMA AMB L’ENTRADA 

DE LES INSTAL·LACIONS 

Avantatges: 

 Millora la connectivitat entre el barri de Fàtima i la llera oest del Torrent de l’Espelt. 

 Millora la connexió entre el centre d’Igualada i les noves instal·lacions esportives. 

 

 Les persones provinents d’Igualada o del barri de Fàtima en bicicleta, poden accedir de 

manera molt més ràpida a les instal·lacions esportives. 

 Millora la connectivitat amb les instal·lacions esportives per als vianants i per a les 

persones de mobilitat reduïda. 

 Millora socioeconòmica encara més elevada, ja que es millora la connectivitat per a 

vianants, bicicletes i persones de mobilitat reduïda. 

 Més espai per a la pila intermitja a causa de les característiques del terreny en la boca 

oest de la passarel·la. 

Inconvenients: 

 Impacte visual moderat. 

 Les molèsties als habitants de la zona són lleugerament més elevades ja que la boca 

est de la passarel·la es troba al centre cívic de Fàtima. 

6.2.2 VALORACIÓ MULTI-CRITERI 

En la següent taula es presenten les diferents valoracions de les tres alternatives en cadascun 

dels criteris prèviament definits. Les valoracions a les alternatives es donen en base 10, on 10 

és la valoració màxima i 0 la mínima. 

Criteri Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 10 10 7 8 

Millores socioeconòmiques 9 0 8 10 

Impacte en l’entorn en fase 
constructiva 

6 10 8 7 

Termini de construcció 5 10 8 8 

Estètica i integració en l’entorn 8 10 9 9 

Cost 7 10 8 8 
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Dificultats constructives 2 10 7 8 

Manteniment 5 9 8 8 

Cost de demolició/reciclatge 3 10 7 7 

Compliment dels condicionants 10 0 7 10 

Total 65 7 7.74 8.57 

 

L’opció escollida és doncs la tercera, així que s’opta per una passarel·la que uneixi el centre 

cívic de Fàtima directament amb les instal·lacions esportives com es mostra a la imatge 

corresponent a l’alternativa 3. 
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6.3 ALTERNATIVES DE TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

En aquest apartat s’analitzaran les diferents solucions proposades pel que fa a la tipologia 

estructural de la passarel·la. Com ja s’ha vist en la definició de criteris, la minimització de 

l’impacte ambiental, la bona adaptació a l’entorn i l’òptima resposta als condicionants i 

necessitats socioeconòmics, son els criteris fonamentals per a la elecció de la tipologia 

estructural de la passarel·la. 

Ja que els criteris estètics son de vital importància, només es consideraran estructures  que 

responguin a aquest criteri bàsic. 

D’altra banda, com que al apartat anterior ja s’ha determinat la ubicació ideal per a la 

passarel·la, només es consideraran tipologies estructurals per a la ubicació definida a 

l’alternativa tres de l’apartat anterior.  

Finalment, cal afegir, que en aquest cas l’alternativa no actuació, no serà considerada ja que al 

apartat anterior ha quedat clar que una passarel·la en la ubicació tres es millor a la no actuació 

segons els criteris definits. Les alternatives proposades són les següents: 

 Passarel·la atirantada en y invertida. 

 Passarel·la en arc. 

 Passarel·la en gelosia helicoïdal. 

D’aquesta manera, aquest apartat queda definit en dues parts. La primera consisteix en la 

definició de les alternatives considerades i la segona en la valoració d’aquestes segons l’anàlisi 

multi-criteri definit al primer apartat d’aquest annex. 

6.3.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

6.3.1.1  ALTERNATIVA 1: PASSAREL·LA ATIRANTADA EN Y INVERTIDA 

Aquesta primera alternativa consisteix en una passarel·la atirantada que disposa d’una pila 

situada a la llera oest del torrent de l’Espelt i de la que sortiran els tirants de l’estructura. 

La passarel·la proposada, té 95 m de longitud total, consta de dos vans asimètrics de  26 i 69m 

de longitud respectivament de oest a est i reposa únicament sobre  tres punts: un estrep situat 

sobre el terreny de la llera oest del Torrent, una pila sobre una sabata situada a la llera oest i 

un estrep situat a la llera est del torrent. La pila es disposa de tal manera que aquesta només 

servirà d’ancoratge pel tirants, però serà independent del tauler ja que no tindran punts de 

contacte en comú. El tauler estarà format per una gran biga calaix d’acer, que permeti superar 

la llum entre tirants. 

El seu traçat en planta és recte, amb un lleuger desnivell inferior al 6% (5,9%, pel que segons la 

normativa, no té categoria de rampa i satisfà per tant els condicionants d’accessibilitat a 

persones de mobilitat reduïda del CTE). Així l’extrem est es troba a la cota del centre cívic de 

Fàtima i l’extrem oest es troba al camí que passa per davant de les instal·lacions esportives i 

que es pot veure en el plànol corresponent. 
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L’impacte ambiental d’aquesta solució seria baix, ja que la quantitat de material a utilitzar seria 

mínim i la majoria dels elements constructius podrien ser fabricats prèviament. A més 

l’estètica de l’estructura seria ideal per la zona on es troba. 

Pel que fa al cost, s’ha estimat en funció del volum de materials que es preveu utilitzar i en 

funció de la dificultat constructiva i per tant el cost de la mà d’obra associat. 

Ud Descripció Preu (€) Nº Uds. Cost (€) 

ud Acondicionament i neteja 1,65 3044 5022,6 

m3 HA-30 llosa superior 95,03 245 23282,35 

kg S-275 tauler 5,43 4123 22387,89 

m3 HA-30 torre 95,03 298 28318,94 

m3 HA-30 micropilons 95,03 5 475,15 

m3 HA-30 cimentació estreps 95,03 97 9217,91 

m2 Encofrats ciments 12 341 4092 

kg Acer B 500 S armat 1,29 254620 328459,8 

kg Tirants 6,41 201 1288,41 

ud Ancoratges tendons (tesat 
de 500 kN) 

76 24 1824 

ud Ancoratge en cabeza (tesat 
de 2500 kN) 

692,38 4 2769,52 

ml Vaines polietilè 4,61 300 1383 

m2 Paviment de tarima 71,3 1108 79000,4 

TOTAL 507521,97 

 

Es té en compte que el pressupost augmentarà i que la mà d’obra i el cost dels procediments 

constructius, no han estat inclosos en la taula anterior. Per tant es considerarà que el 

pressupost anterior augmentarà d’entre un 30 i un 40%. 

Per tant el pressupost final obtingut és d’aproximadament 660.000 euros. 

A continuació es donen les imatges en planta i alçat de la proposta, aquestes es poden 

observar amb més detall en els plànols corresponents a aquesta alternativa. 
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Avantatges: 

 L’estètica i la integració en l’entorn són molt adequats, ja que aquesta tipologia 

estructural converteix la passarel·la en una estructura discreta i elegant. 

 El compliment del condicionants es total. 

Inconvenients: 

 El cost és lleugerament elevat. 

 El manteniment i el cost de demolició o reciclatge són igualment lleugerament elevats. 

 

6.3.1.1  ALTERNATIVA 2: PASSAREL·LA EN ARC 

Aquesta alternativa consisteix en una passarel·la amb arc metàl·lic, reposant sobre dues piles 

situades a ambdós extrems del torrent de l’Espelt. A més a més, es disposen una sèrie de 

cables unint l’arc metàl·lic amb la part inferior de l’estructura sobre la que es situarà el taulell. 

Aquesta alternativa té la mateixa llum que l’anterior, 95m, però consta d’un sol va. 

El seu traçat en planta es recte i la pendent, com al cas anterior és inferior al 6%. D’aquesta 

manera, la passarel·la surt de la cota del centre cívic del barri de Fàtima i arriba al camí passant 

per davant de les instal·lacions esportives, al mateix punt que l’alternativa 1. Així doncs, en 

aquest cas, la construcció d’accessos a la passarel·la tampoc és necessària. 

 Aquesta alternativa de passarel·la, reposa sobre dos únics punts, els seus dos extrems on es 

situen dos estreps. Les fonamentacions en els dos estreps es plantegen profundes ja que han 

de suportar grans càrregues i el terreny que hi ha immediatament sota la passarel·la és en 

qualsevol cas un terreny de baixa capacitat portant. 

L’arc seria l’element principal d’aquest segona alternativa, seria l’encarregat de suportar gran 

part de les càrregues i transmetre-les al terreny. També permetria salvar tota la distància amb 

una sola llum. 
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L’impacte visual seria major, ja que l’altura necessària de l’arc seria important , 

aproximadament 16,5m. Com a la solució anterior, l’impacte ambiental també seria baix ja que 

la majoria d’elements poden ser pre-fabricats. 

Pel que fa al cost, s’ha estimat en funció del volum de materials que es preveu utilitzar i en 

funció de la dificultat constructiva i per tant el cost de la mà d’obra associat. 

Ud Descripció Preu (€) Nº Uds. Cost (€) 

ud Acondicionament i neteja 1,65 3044 5022,6 

m3 HA-30 llosa superior 95,03 245 23282,35 

M3 HA-30 tauler 95,03 333 31644,99 

m3 S-275 arc 4,43 67387 298524,4 

m3 HA-30 micropilons 95,03 5 475,15 

m3 HA-30 cimentació estreps 95,03 97 9217,91 

m2 Encofrats ciments 12 143 1716 

kg Acer B 500 S armat 1,29 35269 45497,01 

m2 Paviment de tarima 71,3 1108 79000,4 

TOTAL 494.381 

 

Es té en compte que el pressupost augmentarà i que la mà d’obra i el cost dels procediments 

constructius, no han estat inclosos en la taula anterior. Per tant es considerarà que el 

pressupost anterior augmentarà d’entre un 30 i un 40%. 

Per tant el pressupost final obtingut és d’aproximadament 650.000 euros. 

A continuació es donen les imatges en planta i alçat de la proposta, també es poden observar 

amb més detall en els plànols corresponents a aquesta alternativa. 

 

Avantatges: 

 Les millores socioeconòmiques són totals, igual que en el cas anterior. 

 Aquesta passarel·la consisteix en una sola llum. 

 El seu cost i el cost associat al seu eventual reciclatge o demolició són menys elevats. 
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Inconvenients: 

 La seva estètica és menor ja que es tracta d’una tipologia estructural menys adient a la 

zona on es vol col·locar la passarel·la. 

 Major impacte visual, ja que l’altura de l’arc es força considerable. 
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6.3.1.1  ALTERNATIVA 3: PASSAREL·LA EN GELOSIA HELICOÏDAL 

Aquesta alternativa consisteix en una passarel·la en gelosia helicoïdal recolzada sobre quatre 

punts, dues piles recolzades sobre dues sabates i els dos extrems de la passarel·la. En aquest 

cas, la passarel·la consta de dos vans asimètrics i una rampa. La funció de la rampa és la de 

poder disminuir la llum total de la passarel·la sense haver d’augmentar el pendent d’aquesta. 

Així el pendent de la passarel·la és inferior al 6%(en aquest cas la pendent és quasi nul·la) i el 

de la rampa inferior al 12%, verificant així els condicionants d’accessibilitat descrits al annex 

corresponent. 

Es tracta d’una gelosia helicoïdal, ja que les barres formant la gelosia estan disposades formant 

un helicoide i no triangles com en una gelosia tradicional. Així una secció transversal de la 

passarel·la és circular i no quadrada. 

Per l’extrem oest de la passarel·la, hi trobem primer un accés que té una llum de 29m i acaba a 

la primera pila, on comença el va principal de la gelosia. Aquest va consta de 58m i té una 

secció transversal circular. El va principal acaba en una segona pila situada a 6m del final de la 

passarel·la. L’últim va de la passarel·la, està constituït del mateix tipus de gelosia que en el 

primer va i arriba fins al extrem est del torrent de l’Espelt.  

La característica bàsica d’aquesta passarel·la és el seu component estètic i la seva gran 

originalitat, ja que amb un gàlib molt poc elevat i una estètica molt elegant aconsegueix 

superar el torrent i aportar les millores de connectivitat exigides. No obstant, la llum elevada a 

superar dificulta el dimensionament d’aquest tipus de passarel·la i encareix el seu preu. 

L’impacte ambiental és similar al de les alternatives anteriors ja que s’utilitzen una quantitat 

de materials similar. 

Pel que fa al cost, s’ha estimat en funció del volum de materials que es preveu utilitzar i en 

funció de la dificultat constructiva i per tant el cost de la mà d’obra associat. 

Ud Descripció Preu (€) Nº Uds. Cost (€) 

ud Acondicionament i neteja 1,65 3044 5022,6 

m3 HA-30 tauler 95,03 42 3991,26 

m2 Xapa col·laborant 27,09 1050 28444,5 

m3 HA-30 piles 95,03 12 1140,36 

m3 Acer S275 helicoides 4,1 75630 310083 

m3 HA-30 cimentació sabates 95,03 153 14539,59 

kg Acer B 500 S armat 1,29 35269 45497,01 

m2 Paviment de tarima 71,3 750 53475 

TOTAL 463048,59 

 

Es té en compte que el pressupost augmentarà i que la mà d’obra i el cost dels procediments 

constructius, no han estat inclosos en la taula anterior. Per tant es considerarà que el 

pressupost anterior augmentarà d’entre un 30 i un 40%. 

Per tant el pressupost final obtingut és d’aproximadament 600.000 euros. 
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A continuació es donen les imatges en planta i alçat de la proposta, també es poden observar 

amb més detall en els plànols corresponents a aquesta alternativa. 

 

Avantatges: 

 Les millores socioeconòmiques són totals, igual que en el cas anterior. 

 Pendent mínima, quasi nul·la. 

 El seu cost i el cost associat al seu eventual reciclatge o demolició són molt menys 

elevats. 

 L’estètica és ideal per la zona on es troba ja que l’altura de la passarel·la es molt petita 

en comparació amb les altres alternatives. 

Inconvenients: 

 L’elevada llum a superar, fa que l’estructura en gelosia sigui menys adient a aquest 

context. 

 És necessària la construcció d’una rampa en la llera oest del torrent. 

6.3.2 VALORACIÓ MULTI-CRITERI 

En la següent taula es presenten les diferents valoracions de les tres alternatives en cadascun 

dels criteris prèviament definits. Les valoracions a les alternatives es donen en base 10, on 10 

és la valoració màxima i 0 la mínima. 
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Criteri Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 10 7 6 9 

Millores socioeconòmiques 9 10 10 10 

Impacte en l’entorn en fase 
constructiva 

6 7 6 8 

Termini de construcció 5 8 8 8 

Estètica i integració en l’entorn 8 8 7 9 

Cost 7 8 9 8 

Dificultats constructives 2 7 7 8 

Manteniment 5 8 8 8 

Cost de demolició/reciclatge 3 7 6 8 

Compliment dels condicionants 10 10 10 10 

Total 65 8.26 7.95 8.86 

 

L’opció escollida és doncs la tercera, així que s’opta per una passarel·la en gelosia, l’opció més 

original i estètica, el criteri més important, ja que la ubicació de la passarel·la requereix un 

encaix en l’entorn idoni. 

6.4 CONCLUSIONS 

En aquest annex s’ha fet una valoració de les diferents alternatives existents pel que fa a la 

ubicació de la passarel·la i a la tipologia estructural d’aquesta.  

Per tal d’escollir la millor opció i d’assegurar l’optima satisfacció de tots els condicionants i 

necessitats, s’ha definit un conjunt de criteris amb una puntuació associada. Aquesta ha sigut 

la base per la a la valoració multi-criteri de les alternatives que ha conduit a l’elecció d’aquella 

que satisfà de manera optima tots els requisits plantejats. 
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ANNEX 7 – CÀLCUL ESTRUCTURAL 

7.0 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es donen les condicions que permeten assegurar que amb gran probabilitat, 

l’estructura projectada serà capaç de suportar totes les accions que la poden sol·licitar durant 

el període de vida previst i a més a més podrà complir les funcions per a les quals ha sigut 

construïda amb uns costos de manteniment acceptables.  

Amb aquest objectiu, s’estableixen els criteris de seguretat, es donen les accions, els valor de 

càlcul i les possibles combinacions d’aquestes. 

7.1 BIBLIOGRAFIA I MARC LEGAL 

Per a l’elaboració del projecte s’utilitzen les normes i recomanacions enumerades a 

continuació. Es diferencia entre documents relatius a les accions a considerar i documents 

referents a la resistència de l’estructura. 

7.1.1 NORMATIVES D’ACCIONS 

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

carretera”. Ministerio de Fomento. 2011.  

 NCSR-02 “Norma de construcción sismoterrestre: Parte general y edificación”.  (Real 

Decreto 27 septiembre 2002) 

 NCSP-07 “Norma de construcción sismoterrestre: Puentes”. (Real Decreto 18 mayo 

2007) 

7.1.2 NORMATIVES DE CONSTRUCCIÓ 

 EAE “Instrucción de acero estructural”. (Real Decreto 27 mayo de 2011) 

 RPM-95 “Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos para Carreteras” 

Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 1995.  

 RPX-95 “Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Mixtos”. Ministerio de 

Fomento. 1995.  

 EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”. (Real Decreto 18 julio de 2008) 

 EUROCÓDIGO 3. “Proyecto de Estructuras de Acero”.  

7.2 HIPÒTESIS DE PARTIDA 

7.2.1 MATERIALS 

7.2.1.1 FORMIGÓ 

Resistència a compressió 

Utilitzarem els següents tipus de formigó per a les diverses zones de l’estructura: 

 Formigó de neteja:             HM-15/B/32/IIb    (fck≥ 15 MPa) 
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 Formigó llosa del tauler:       HA- 30/B/20/IIb    (fck≥ 30 MPa) 

 Formigó piles:                        HM- 30/B/20/IIb    (fck≥ 30 MPa) 

 Formigó sabates:                    HA- 30/B/20/IIb    (fck≥ 30 MPa) 

S’ha escollit un formigó de resistència característica 30MPa. Aquest formigó correspon a un 

ambient IIb ja que l’obra es troba en una zona classe general d’exposició normal i la 

precipitació mitja anual es troba al voltant de 350-500 mm, inferior per tant a 600mm. 

Mòdul d’elasticitat 

Es considera el mòdul de deformació longitudinal secant Ecm. Es el pendent de la secant al 

diagrama c-c real per c  0,40fcm en servei, amb fcm la resistència mitja a compressió a l’edad 

de 28 dies 

Ecm = 8500 · √fcm
3

 

Si les condicions de fabricació son bones, la resistència mitja a compressió fcm a 28 dies pot 

estimar-se per la fórmula : 

                                                              fcm = fck,28 + 8 N/mm2 

Per càrregues instantànies o ràpidament variables, el mòdul de deformació longitudinal inicial 

del formigó (pendent de la tangent de l’origen) a l’edat de 28 dies pot ser calculat com : 

Ec0 = 10000 · √fcm
3  

Coeficient de dilatació tèrmica 

Es considera un valor  = 1,0 x 10-5 ºC-1 

7.2.1.2 ACER D’ARMAR 

Resistència 

Per tota l’estructura es considera acer B 500 S. 

Mòdul d’elasticitat: 

Es pren el valor Es = 2 x 105 N/mm². 

7.2.1.3 ACER ESTRUCTURAL 

Els acers per a la construcció, es classifiquen d’acord al procés de fabricació i estan regulats en 

norma europees. 

Els diferents acers usats en la construcció (acer estructura principal, acer piles) seran 

classificats segons la norma UNE En 10025: “Productos laminados en caliente de acero no 

aleado para construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro”. 

Característiques comunes a tots els acers estructurals 
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Es consideren els següents valors: 

- Mòdul d’elasticitat    Es = 210.000 N/mm² 
- Mòdul d’elasticitat transversal  Gs = 81.000 N/mm² 
- Coeficient de Poisson   ν = 0,3 
- Coeficient de dilatació tèrmica               α=1,2 x 10-5 [ºC]-1 
- Densitat     ρ =7850 kg/m3 

A efectes de càlcul, s’idealitza el diagrama tensió-deformació adoptant el corresponent a un 
material elastoplàstic. 

Acer Helicoide, tubs longitudinals, piles i corretges 

Per a la fabricació d’aquestes seccions, s’utilitzaran acers estructurals amb les característiques: 
S 275 J2. 

Límit elàstic i tensió de ruptura: 
Les característiques mecàniques de les xapes són funció del seu espessor:  

Espessor nominal 
(mm) 

Límit elàstic mínim 
(N/mm2) 

Tensió de ruptura 
(N/mm2) 

t  40 275 430<fu<580 

 

Continguts màxims en P i S 

P (% màx.) S (% màx) 

0,035 0,035 

Qualitat de l’acer: 

Per poder excloure la possibilitat de ruptures fràgils en elements traccionats, la resiliència de 

l’acer a la temperatura mínima de servei, mesurada en assaig normalitzat Charpy, haurà de 

superar un determinat valor que depèn de l’espessor de la xapa de l’element i de les 

condicions de servei, a més de la temperatura. 

Temperatura mínima de servei: La temperatura mínima de servei a considerar és la més 

pròxima a la temperatura mínima absoluta registrada en el lloc de l’emplaçament del pont 

considerat durant els últims 50 anys. 

Es considera una temperatura mínima de servei de -8,5 ºC, obtinguda en les taules de mínims 

absoluts proporcionades per AEMET. 

Condicions de servei: Les condicions en servei a considerar, C1, C2 o  C3 depenen de les 

soldadures existents en l’element i del valor de les tensions locals de tracció, geom, a que 

estiguin sotmesos. Aquest últimes es calculen multiplicant les tensions nominals corresponents 

a la combinació freqüent en l’Estat Límit de Servei per un factor de concentració de tensions 

adequat, que tingui en compte l’efecte dels canvis de geometria. 
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Les tres categories de condicions es poden caracteritzar de la següent manera: 

 C1: sense soldadures: 

geom  0,67 fy si es relaxen les tensions residuals, 

geom  0,2 fy  amb fy el límit elàstic 

 C2: estructura soldada amb: 

0,2 fy  geom  0,67 fy, 

0,67 fy  geom  2 fy si es relaxen les tensions 

 C3: estructures soldades amb geometria complexa i amb: 

0,67 fy  geom  2 fy, 

2 fy  geom  3 fy si es relaxen les tensions. 

Les condicions de servei en ponts metàl·lics i mixtes projectats segons normes modernes, solen 

ser de tipus C3 si no s’apliquen tractaments tèrmics de la relaxació de tensions i del tipus C2 si 

s’apliquen s’apliquen aquests tractaments. 

Com que no està previst aplicar tractaments de relaxació de tensions, es consideren les 

condicions de servei del tipus C3. 

Espessor màxim: Amb els valors de temperatura i de condicions de servei, s’obté de la taula 

3.2.3 de la RPM 95, que un acer del tipus S275 J2, l’espessor màxim utilitzable és de 55mm 

(per una temperatura de -10ºC i en condicions de servei C3). 

L’espessor màxim en la nostra estructura serà de 12 mm, amb el que complirà la restricció.  

Resiliència mínima: D’acord amb les corbes recollides en la RPM-95 “Recomendaciones para el 

proyecto de puentes metálicos para carreteras”, el valor mínim de la resiliència requerida a la 

temperatura mínima de servei (en J), mesurada en assaig normalitzat de Charpy, serà: 

Acer S275 

 Tmin = -20ºC Tmin = -10ºC Tmin = 0ºC 

Espessor nominal (mm) C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

20 18 18 18 18 18 18 18 18 19 

25 18 18 19 18 18 21 18 18 23 

30 18 18 21 18 18 26 18 18 28 

35 18 18 25 18 18 29 18 18 31 

 

7.2.1.4 ACER FORJAT 
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S’ha escollit un forjat col·laborant tipus INCO 70.4. 

Les propietats d’aquest forjat són: 

 Material Base Qualitat S320GD 

 Mòdul d’Elasticitat=2,1·106 daN/cm2 

 Límit elàstic > 320 N/mm2 

 Límit de ruptura = 370, 480 N/mm2 

 Allargament de Ruptura Min. 25% 

 Protecció: Galvanizats≥Z-200 

Valors del perfil 

 
 

Pes 
(kg/m2

) 

M.Inerci
a Brut, Io 

(mm4/m) 

M.Inerci
a Eficaç, 
Ieff+ 

(mm4/m) 

M.Inerci
a Eficaç, 
Ieff- 

(mm4/m) 

M.Resistent
s Positius, 
Weff+ 

(mm3/m) 

M.Resisten
ts Positius, 
Weff- 

(mm3/m) 

Espessor=0,75m
m 

8,71 800 578 780 682 648 009 12627 15672 

 

7.2.1.5 QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS: 

 

Característiques 
Materials 

Formigó Acer 

Denominació HA(HM)-30/B/20/IIb S 275 J2 

Mòdul d’elasticitat Ec = 30000 MPa Es = 210000 MPa 

Coeficient de Poisson νC = 0,2 νS = 0,3 

Resistència característica fck = 30 MPa fyd = 275 MPa 

Densitat ρC = 2500 kg/m3 ρS = 7850 kg/m3 

Coeficient de dilatació α=1,0 x 10-5  ºC-1 α=1,2 x 10-5  ºC-1 

 

7.2.1.6 NIVELLS DE CONTROL 

El control de qualitat dels elements avarca el control de materials i el control de l’execució 

Elements de formigó armat :  

Control de materials 

El control de la qualitat del formigó i dels seus materials components, així com el control de 

l’acer d’armar s’efectuarà segons lo establert en la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE". 

L’objectiu del control és verificar que l’obra acabada té les característiques de qualitat 

especificades en el projecte, que són les generals de la Instrucció EHE. Existeixen diferents 

nivells de control. La realització del control s’adequarà al nivell adoptat en el projecte. 

Control de l’execució 
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El control de la qualitat de l’execució dels elements de formigó s’efectuarà segons lo establert 

en la Instrucció EHE. 

Existeixen diferents nivells de control. La realització del control s’adequarà al nivell adoptat per 

l’elaboració del projecte. 

Nivells de control: 

En el projecte s’adopten els següents nivells d control segons la definició de EHE: 

- Acer d’armar:  Normal 
- Formigó:                        Estadístic 
- Execució:   Intens 

Correspon a la Direcció d’Obra la responsabilitat de la realització dels controls anteriorment 
definits. 

Elements d’acer estructural 

S’ha de comprovar que tots els materials empleats en la construcció metàl·lica disposin de 
certificats de control, emesos per el fabricant segons la Norma UNE-EN 10021. 

En cas de no disposar de certificat de control, els materials han de ser examinats per un 
laboratori homologat  que disposi de les instal·lacions apropiades i de personal qualificat per 
als assajos a efectuar. Els resultats hauran d’estar conformes amb els valors nominals de les 
característiques mecàniques i químiques exigides en les normes corresponents. 

En particular, els elements d’unió, així com els materials d’aportació, han de disposar de 
certificats d’assaig proporcionats pel fabricant. 

El control dels materials metàl·lics, així com de l’execució dels elements d’acer estructural, 
tenen per objecte el compliment de les prescripcions específiques contingudes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

Coeficients parcials de seguretat per la resistència 

Els control anteriorment definits estan en acord recíproc amb els coeficients parcials de 
seguretat per la resistència, adoptats en els càlculs justificatius de la seguretat estructural. 

Els coeficients parcials de seguretat per la resistència adoptats són: 

- Formigó                       γc = 1,50 
- Acer d’armar  γs = 1,15 
- Acer estructural  γa = 1,10 

 

7.2.2 ACCIONS DURANT LA VIDA ÚTIL 

7.2.2.1 CRITERIS DE SEGURETAT 
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Per justificar la seguretat de les estructures, objecte d’aquest annex i la seva aptitud per al 

servei, s’utilitzarà el mètode dels estats límits. 

Els estats límits es classifiquen en: 

- Estats límit de servei (E.L.S.) 
- Estats límit últims (E.L.U.) 

 

Estats límit de servi (E.L.S.) 

Es consideren els següents: 

- E.L.S. de deformacions que afectin a l’aparença o funcionalitat de l’obra, o que 
causin dany a elements no estructurals. 

- E.L.S. de vibracions inacceptables per als usuaris de la passarel·la o que puguin 
afectar a la seva funcionalitat o provocar danys en elements no estructurals. 

- E.L.S. de plastificacions en zones localitzades de la estructura que puguin provocar 
danys o deformacions irreversibles. Un dels objectius de la comprovació d’aquest 
E.L.S. és evitar els fenòmens de fatiga oligocíclica. 

- E.L.S. de deslliçament en unions mitjançant cargols d’alta resistència. 
- E.L.S. de fissuració del formigó traccionat. 

 

Estats límit últims (E.L.U.) 

Els estats límits últims que s’hauran de considerar son els següents: 

- E.L.U. de pèrdua d’equilibri, per falta d’estabilitat d’una part o la totalitat de 
l’estructura, considerada como un cos rígid. 

- E.L.U. de ruptura, per deformació plàstica excessiva, inestabilitat local per 
abollament o pèrdua d’estabilitat d’una part o de la totalitat de la estructura. 

- E.L.U. de fatiga, per fissuració progressiva sota càrregues repetides. 
 

7.2.2.2 VALORS CARACTERÍSTICS DE LES ACCIONS 

S’han seguit els criteris especificats en la “Instrucció sobre les accions a considerar en els 

projectes de ponts i carreteres”, IAP-11. Per alguna acció particular, s’han considerat els 

criteris definits en altres instruccions o recomanacions enumerades anteriorment. 

Accions permanents (G) 

Són totes aquelles accions referents als pesos dels elements que constitueixen l’obra i es 

suposa que actuen en tot moment amb una posició i magnitud constant. Aquestes accions són 

principalment el pes propi i la càrrega morta. 

Pes propi: 

La càrrega es dedueix de la geometria teòrica de l’estructura, considerant per a la densitat els 

següents valors:: 
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- Formigó   2,50 t/m3 

- Acer estructural  7,85 t/m3 
 

Càrrega morta: Accions degudes als elements no resistents, és a dir: 

- Barana:                             0,10 t/m 
- Paviment:                          1,05 t/m3  

 

Accions permanents de valor no constant (G*) 

Són les que actuen en tot moment, però de magnitud no constant. 

Accions degudes a assentaments del terreny de cimentació: 

Les piles es cimenten sobre el terreny competent, pel que no es considera aquesta acció. 

Accions degudes al terreny 

En aquest apartat, es consideren les accions originades pel terreny natural o d’emplenament, 

sobre els elements del pont en contacte amb aquest, fonamentalment: estreps, murs 

d’acompanyament, etc. 

L’acció del terreny sobre l’estructura és doble: pes sobre elements horitzontals i empenta 

sobre elements verticals. 

El pes es determinarà aplicant al volum del terreny que gravita sobre la superfície de l’element 

horitzontal, el pes específic de l’emplenament abocat i compactat. En aquest cas, la densitat 

considerada serà de 2,1 t/m3. 

- L’empenta és funció de les característiques del terreny i de la interacció terreny-
estructura, d’acord amb la formulació descrita més endavant. 

- En cap cas, en el que la seva actuació sigui desfavorable per a l’efecte estudiat, el 
valor de l’empenta serà inferior a l’equivalent empenta hidrostàtica d’un fluid de 
pes específic 0.5 t/m3. 

- En el cas que es desconegui la possible actuació de l’empenta de terres, aquesta no 
podrà ser considerada en casos en que la seva actuació sigui favorable per a l’efecte 
estudiat.  

 
No s’inclou en aquesta acció, la possible presencia de sobrecàrregues d’ús, actuant en la 

coronació dels terraplens, que ocasionen un increment dels pesos i empentes transmesos pel 

terreny a l’element portant. L’actuació d’aquestes sobrecàrregues es considerarà com una 

acció variable. 

Empenta activa 
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A efectes del càlcul d’estabilitat i tensions en el terreny, es considera una llei triangular, 

actuant sobre un pla vertical des de la part final del taló. La llei d’empentes és efectiva des de 

la superfície del terreny. Els coeficients d’empenta considerats han sigut els que proporciona el 

Estat de Rankine: 

    
 cos- cos+ cos

cos- cos- cos
  cos = 

22

22

2
h




  Coeficient d’empenta horitzontal 

 
cos- cos+ cos

cos- cos- cos
 cos  sin = 

22

22

v




 Coeficient d’empenta vertical 

on: 

 angle de fregament intern. 

 angle que forma el talús de coronació amb l’horitzontal 

A efectes del càlcul estructural de l’alçat del mur, es considera una llei triangular actuant des 

de la secció inferior d’aquest fins a la seva coronació. S’admet que el terreny en contacte amb 

el mur és de suficient qualitat com per suposar que l’empenta és el corresponent Estat de 

Coulomb, amb un angle de fregament terres-mur de . 

  

 
)-sin( )+sin(

)-sin( )+sin(
+1  sin

)+(sin
 = 

2

2

2

h
















 Coeficient d’empenta horitzontal 

on: 

 Angle que forma el terreny  amb l’horitzontal 

Empenta passiva 

Es suposa una llei triangular actuant des de la part superior de la puntera. 

  
sin -1

sin +1
 0,5 = h




  Coeficient d’empenta horitzontal 

Degut a la seva petit importància, no es considera en el càlcul. 

Accions variables (Q)  

Es consideren accions externes a l’estructura que poden actuar o no, i si ho fan, poden tenir 

diferents valors.  

Sobrecàrrega d’ús: 
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Està compost per l’acció d’un sobrecàrrega uniforme de cinc kilonewtons per metre quadrat 

actuant sobre tota la plataforma del tauler o en part d’ella, segons sigui més desfavorable per 

a l’element d’estudi. 

Igualment estarà composta per una força horitzontal longitudinal Qflk de valor igual al 10% del 

total de la càrrega vertical uniformement distribuïda, actuant en el eix del tauler al nivell de la 

superfície del paviment.  

Accions tèrmiques: 

Component uniforme de temperatura. 

La component uniforme de la temperatura de l’estructura  tindrà un mínim Te,min i un màxim 

Te,màx:  

𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑇𝑒𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑇𝑒𝑚𝑎𝑥 

 

On Tmax=46ºC i Tmin=-14ºC per un període de retorn de 50 anys segons la IAP-11. 

Els valors de  ΔT, també obtinguts de la IAP-11, són ΔTemax=+16ºC  i ΔTemin=-3ºC  per al cas 

d’una gelosia. 

Finalment s’obté doncs: Temax=62ºC i Temin=-17ºC.   

El rang de la component uniforme de temperatura ocasionarà un canvi en la longitud de 

l’element que serà de ΔTn=Temax-Temin=79. Així, en el model de càlcul introduirem un 

ΔT=±79/2=39ºC. 

Aquest ΔT s’introdueix en tots els tubs de l’estructura. 

Component de la diferencia de temperatura vertical 

L’efecte de la diferencia vertical de temperatura s’ha de considerar mitjançant la utilització 

d’una component lineal equivalent a la diferencia de temperatura amb  ∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 y ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙. 

De la taula 4.3-d de la IAP-11 obtenim::  

Fibra superior més calenta: ∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 = 18º𝐶 

Fibra superior més freda: ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 = 13º𝐶 

Ja que aquests valors corresponen a un espessor de paviment de 50 mm i en aquest cas, ens 

trobem amb un element sense impermeabilització ni paviment, haurem de multiplicar aquests 

valors per una factors corrector de 0,7 per a la fibra superior més calent i  de 0,9 per la fibra 

superior més freda, obtenint:  

Fibra superior més calent: ∆𝑇𝑀,ℎ𝑒𝑎𝑡 = 12,6º𝐶 
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Fibra superior més freda: ∆𝑇𝑀,𝑐𝑜𝑜𝑙 = 11,7º𝐶 

Sobrecàrrega de neu: 

La sobrecàrrega de neu a considerar en el càlcul de l’estructura és igual a 

ksq  8,0  

on 

sk Sobrecàrrega característica de neu sobre un terreny horitzontal 

Els valors a adoptar en  aquest cas són sk (kN/m2) = 0,4  (Barcelona) 

Per tant q = 0,32 kN/m2 

Sobrecàrrega de vent: 

Segons la IAP, l’acció del vent s’assimilarà a una càrrega estàtica. Aquesta càrrega es calcula 

segons el mètode següent: 

Velocitat bàsica del vent:  

L’obtenim a partir de l’expressió següent:  

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 · 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 · 𝑣𝑏,0 
On: 

- 𝑣𝑏  : velocitat bàsica del vent per un període de retorn de 50 anys (m/s) 
- 𝑐𝑑𝑖𝑟:  Factor direccional del vent que a falta d’estudis més precisos, es pot prendre 

de 1,0 
- 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛:  Factor estacional del vent, que a falta d’estudis més precisos, es pot 

prendre igual a 1,0 
- 𝑣𝑏,0:  Velocitat bàsica fonamental del vent (m/s). Segons el mapa de isocates de la 

figura 4.2-a de la IAP-11, en la zona de estudi (zona C) pren un valor de 29 m/s 

Amb tot això, la velocitat bàsica del vent tindrà finalment un valor de :  

𝑣𝑏 = 29 𝑚/𝑠 
Velocitat mitja del vent 

𝑣𝑚(𝑧) a una altura z sobre el terreny dependrà de la rugositat del terreny, de la topografia i de 

de la velocitat bàsica del vent. Es determina segons l’expressió:  

-  𝑣𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧) · 𝑐0 · 𝑣𝑏(𝑇) 
 

On:   

- 𝑣𝑏(𝑇): Velocitat bàsica del vento: 29 m/s 
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- 𝑐0: Factor de topografia. Habitualment se li assignarà el valor 1,0, excepte en casos 
especials. 

- 𝑐𝑟(𝑧): Factor de rugosidad obtingut de la següent fórmula:  

- 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 · 𝑙𝑛
𝑧

𝑧0
  si z  zmin 

- 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)  si z < zmin 

 

On el coeficient kz, la rugositat z0 i l’altura mínima a considerar zmin, són funció del tipus 

d’entorn on estigui situat el pont. Per a l’entorn considerat, tipus III (zona suburbana, forestal 

o industrial amb construccions i obstacles aïllats amb una separació màxima de 20 vegades 

l’altura dels obstacles) s’obté: 
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Kr 0,216 

z0 (m) 0,30 

zmin (m) 5 

Es considera una altura d’aplicació de l’empenta del vent de z= 10,00 m i per tant Cr = 0,73. Per 

tant la velocitat mitja és igual a Vm = 21,75 m/s. 

Empenta produïda pel vent 

 Es calcularà per separat per a cada element del pont mitjançant l’expressió 

 
On ½ ϕ·vb

2 equival a la pressió bàsica de càlcul (N/m2), en la que  es la massa específica de 

l’aire (1,25 kg/m3) i Vb la velocitat bàsica del vent (29 m/s) 

ce serà el coeficient d’exposició en funció de l’altura z amb la fórmula següent: 

per z≥zmin 

 

 

 

Obtenint ce= 0,82. 

Per tant, l’empenta deguda al vent és igual a Fw=4,3·cf ·Aref. Cf, coeficient de força de l’element 

considerat i Aref, àrea de referencia s’obtenen de la Figura 4.2-b de la IAP-11. 

Per a les piles quadrades de 0,60 x 0,60 m tenim Aref = 0,6 y cf=2,1  Fw= 5,42 kN7m2. 

Accions accidentals (A) 

Accions sísmiques: 

L’acceleració de càlcul ac, s’obté de l’expressió: 

 

on: 

- S: coeficient d’amplificació del terreny, és funció del producte ·ab i d’un coeficient 
C, que depèn de les característiques geotècniques del terreny de cimentació. 

- ρ: paràmetre que compte el temps de vida de l’estructura o la seva importància. Es 
considera un pont de importància normal, per tant el seu valor és de 1.0. 

bc aSa  
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- ab: acceleració sísmica bàsica, s’obté del mapa sísmic de NCSP-07 i per a la zona de 
l’estructura varia entre 0,08g i 0,04g. 

  

Segons aquestes dades i els criteris d’aplicació de la Norma Sismorresistent de Ponts (NCSP-

07), no és necessari realitzar un estudi sísmic. 

7.2.2.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LES ACCIONS 

S’han seguit els criteris especificats en la Instrucció sobre les accions a considerar en el 

projecte de ponts de carretera IAP. 

Les accions es defineixen, per la seva magnitud i pels seus valors representatius. Una mateixa 

acció, pot tenir un únic o diferents valors representatius, segons s’indica a continuació en 

funció del tipus d’acció.  

Accions permanents (G) 

Per a les accions permanents es considerarà sempre un únic valor representatiu, coincidint 

amb el valor característic Gk,. 

Accions permanents de valor no constant (G*) 

- Reològiques: Es considerarà, per a les accions d’origen reològic, un únic valor 
representatiu, coincident amb el valor característic Rk,t,, corresponent a l’instant t, 
en el que es realitza la comprovació. 

- Assentaments del terreny de cimentació: El valors representatiu d’aquesta acció, es 
consideraran nuls d’acord amb lo detallat en apartats anteriors. 

- Accions del terreny: Per al pes del terreny, que gravita sobre elements de 
l’estructura, es considerarà un únic valor representatiu, coincident amb el valor 
característic. Per a l’empenta del terreny, es considerarà el valor representatiu 
d’acord amb lo detallat en apartats anteriors. 

 

Accions variables (q) 

Cada una de les accions variables pot considerar-se amb els següents valors representatius: 

- Valor característic Qk: Valor de l’acció quan actua aïlladament. 

- Valor de combinació 0 Qk: Valor de l’acció quan actua en companyia d’alguna altra 
acció variable. 

- Valor freqüent 1 Qk: Valor de l’acció que és sobrepassat durant un període de 
curta durada respecto a la vida útil del pont. 

- Valor quasi-permanent 2 Qk: Valor de l’acció que és sobrepassat durant una gran 
part de la vida útil del pont. 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat ψ, seran diferents segons l’acció de la que es tracti, 

els seus valors seran els indicats en la taula següent: 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 7: Càlculs Estructurals 

 

17 
 

: 

Accions accidentals (a) 

Per a les accions accidentals, es considerarà un únic valor representatiu, coincident amb el 

valor nominal definit en el Capítol 5 de la IAP. 

7.2.2.4 VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS 

De manera general, s’han seguit els criteris especificats en la IAP, sobre les accions a 

considerar. 

Els valors de càlcul de les diferents accions, son els obtinguts aplicant el corresponent 

coeficient parcial de seguretat  als valors representatius de les accions, definits en l’apartat 

anterior. 
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Estats límit últims (E.L.U.)  

 

Els coeficients anteriors s’aplicaran a la totalitat de l’acció, segons el seu efecte sigui favorable 

o desfavorable. 

Quan el comportament de l’estructura, pugui ser molt sensible a variacions de les accions 

permanents d’una part a l’altra de l’estructura, les parts favorables i desfavorables de la 

mateixa acció seran considerades com accions separades, aplicant uns coeficients G diferents i 

específics per a cada una d’elles. Els valors d’aquests coeficients seran: 

- Per a la part favorable de l’acció  G1 = 0,9 

- Per a la part desfavorable de l’acció  G2 = 1,1 
 

En l’estructura objecte d’aquest annex, no es necessari tenir en compte els dos criteris 

mencionats prèviament i per tant, s’aplica G a la totalitat de l’acció en les situacions 

persistents. 

En cas de càrrega de paviment, es considerarà per a la totalitat de l’acció: 

- El valor representatiu inferior Gk,inf, ponderat per G = 1,0, quan el seu  efecte sigui 
favorable. 

- El valor representatiu superior Gk,sup, ponderat per G = 1,35, quan el seu efecte sigui 
desfavorable. 
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Quan el comportament de l’estructura pugui ser molt sensible a variacions de les accions 

permanents d’alguna part de l’estructura, es considerarà: 

- Per a la part favorable de l’acció  Gk,inf × G1, con G1 = 0,9 

- Per a la part desfavorable de l’acció  Gk,sup × G2, con G2 = 1,1 
 

S’ha considerat una única hipòtesis de càrrega, prenent el valor representatiu superior Gk,sup i 

G = 1,35. 

Estats límit de servei (E.L.S.) 

Per als coeficients parcials de seguretat  s’utilitzaran els següents valors bàsics: 

 

La comprovació de la seguretat del terreny suport s’efectua amb la combinació d’esforços 

corresponent als estats límit de servei.  

7.2.2.5 COMBINACIÓ D’ACCIONS 

S’han seguit els criteris especificats en la IAP. Les hipòtesis de càrrega a considerar, es 

formaran combinant els valors de càlcul de les accions que puguin actuar de manera 

simultània, segons els criteris que s’indiquen a continuació. 

Estats límit últims 

Situacions persistents i transitòries 
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Les combinacions de les diferents accions considerades es realitzaran d’acord amb el següent 

criteri: 

 

on: 

Gk.j valor característic de cada acció permanent. 

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

Qk,1 valor característic de l’acció variable dominant. 

ψ0,i Qk,i  valors de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció variable 

dominant. 

S’han analitzat totes les combinacions que resulten de considerar com accions dominants les 

següents accions variables: 

Sobrecàrrega d’ús: 

- 𝛾𝐺 · 𝑃𝑃 + 𝛾𝐺 · 𝑐𝑚 + 𝛾𝑄 · 𝑠𝑐 ± 𝛾𝑄 · 𝜑0 · 𝑣𝑒𝑛𝑡 ± 𝛾𝑄 · 𝜑0 · 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 𝛾𝑄 · 𝜑0 · 𝑛𝑒𝑢 

Temperatura: 

- 𝛾𝐺 · 𝑃𝑃 + 𝛾𝐺 · 𝑐𝑚 ± 𝛾𝑄 · 𝑡𝑒𝑚𝑝 + 𝛾𝑄 · 𝜑0 · sc + 𝛾𝑄 · 𝜑0 · neu + 𝛾𝑄 · 𝜑0 · 𝑣𝑒𝑛𝑡 

 
Situacions accidentals 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions es realitzen 

d’acord amb el criteri següent: 

 

on: 

Gk,j; G*k,i: valors representatius. 

1,1 Qk,1 : valor representatiu (valor freqüent) de l’acció variable dominant. 

2,1 Qk,j : valors representatius (valors quasi-permanents) de les accions variables concomitants 

amb l’acció variable dominant i l’acció accidental. 

Ak: valor representatiu (valor característic) de l’acció accidental. 
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En aquest cas no es consideren aquestes combinacions, ja que no existeixen accions 

accidentals. 

 

Estats límit de servei 

Es consideren només les situacions persistents i transitòries. Les combinacions de les diferents 

accions considerades en aquestes situacions es realitzen d’acord amb el següent criteri: 

- Combinació característica (poc probable o rara): 

 

- Combinació freqüent: 

 

- Combinació quasi-permanent: 

 

7.2.3 HIPÒTESIS GEOTÈCNIQUES UTILITZADES  

7.3.3.1  PARÀMETRES GEOTÈCNICS UTILITZATS  

Els paràmetres geotècnincs a tenir en compte són els corresponents al sòl sobre el que es 

situarà la passarel·la i mes específicament, el sòl sobre el que es construiran els recolzaments 

d’aquesta. Així, en el nivell de les fonamentacions ens trobem, segons l’estudi geotècnic 

,detallat a l’annex corresponent, en el nivell de la capa Q2.  
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Le fonamentacions es troben a cota +320m i per tant segons la imatge a la subcapa Q2. Les 

característiques d’aquesta capa són les següents:  

   Pes específic 
Cohesió drenada Angle de Fricció en 

efectives NIVELL 

   t/m3 t/m2 º 

Capa Q : Unitat del Quaternari 1,90 + 2,00  1,50 + 2,00 28º - 29º 

 

I segons els sondejos realitzats (els corresponents a aquesta capa son el S2 i S3), la tensió 

admissible del sòl val entre 200 i 400 kN/m2, pel que el valor agafat pel dimensionament de les 

fonamentacions és de 300 kN/m2. 

7.2.3.2 ACCIONS DE L’AIGUA I SÍSMIQUES 

En la fondària màxima investigada i en data de realització dels treballs no s’ha detectat la 

presència d’aigua en els sondeigs efectuats. En les condicions hidrogeològiques actuals, no 

existeix un nivell freàtic que afecti el pla inferior de cimentació ni els treballs d’excavació, pel 

que no es tindrà en compte l’existència d’aigua en els càlculs. En cas de fortes pluges, com 

queda indicat en l’annex corresponent a l’estudi hidrològic, el calat màxim considerat pel 

torrent amb un període de retorn de 50 anys és de 1m, per tant, l’aigua no afecta ni al tauler ni 

als fonaments de la passarel·la situats a més de 15 m de la llera de l’endegament. 

Pel que fa a les accions sísmiques, l’àrea d’estudi, es considera de baixa perillositat. En 

conseqüència, no son necessàries comprovacions en aquest sentit. 
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7.3 CÀLCUL GENERAL DE L’ESTRUCTURA 

En aquest apartat es modelitzarà, dimensionarà i calcularà l’estructura principal de la 

passarel·la, és a dir el taulell i les piles. 

7.3.1 MODEL DE CÀLCUL IDEAL. SIMPLIFICACIONS. ESTABILITAT. 

Comencem per la secció transversal: 

 

 

La rigidesa a flexió, serà aportada fonamentalment pels quatre tubs longitudinals destacats a la 

figura. La rigidesa a flexió, aportada pels tubs helicoïdals serà depreciada en el pla transversal. 

Per tant, podem suposar que la gelosia helicoïdal existent, la podem, a efectes de càlcul, 

considerar com una gelosia espacial de tubs plans. Així el model de càlcul queda: 

 

En aquesta primera aproximació, la rigidesa a flexió, pràcticament no variarà, ja que els quatre 

tubs longitudinals seguiran sent els mateixos. 

Les característiques dels tubs del model seran: 

Tubs longitudinals: 

 

 

 

 A = π·0,1252 – π·0,1052 = 0,0145 m2 

 Iy = 0,25·(π·0,14 - π·0,094) = 9,28 · 10-5 
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Tubs en creu (helicoïdals): 

 

 

 

Ac=0,00814m2
 

Ic=1,76·10-5m4 

 

Amb l’objectiu de trobar un model de càlcul el més simple (i vàlid) possible, i degut a la poca 

importància de la rigidesa a torsió, en la passarel·la com a conseqüència de les seves 

dimensions, utilitzarem un model de càlcul pla, on la inèrcia a flexió respecte l’eix y es 

mantingui constant respecte als models anteriors. El pas de 3-D a 2-D, l’aconseguirem 

suposant que els tubs en dues dimensions, tenen el doble d’àrea i d’inèrcia que en el cas 3D. 

Així les propietats finals dels elements del model seran: 

 

Tubs longitudinals 

 A = 0,0289 m2 

 Iy = 1,93 · 10-4 

Tubs en creu 

 A = 0,016 m2 

 Iy = 3,53 · 10-5 

El tauler de l’estructura principal compta de dos vans asimètrics de 6 i 57,5m de longitud 

respectivament. Amb l’objectiu de simplificar els càlculs a realitzar i ja que els esforços 

produïts en el primer va no són significatius en comparació amb aquells produïts en el segons, 

a continuació es detallarà només el càlcul realitzat pel va de llum més elevada.  

Així tenint en compte totes aquestes hipòtesis, el model de càlcul queda: 

 

Ara passem a analitzar els graus de llibertat dels recolzaments. Com que es tracta d’una 

estructura metàl·lica, convé deixar llibertat als recolzaments per evitar grans esforços produïts 

pels forts canvis de temperatura. És principalment per aquest motiu, pel que disposarem de 

recolzaments de neoprè que permetin desplaçaments en els dos recolzaments principals.  

Aquests neoprens, actuaran com una molla, la constant de la qual calcularem a partir de les 

constants del neoprè i de la pila: 

Neoprè: 

57,5 m 
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Dimensions: 150x150x15 (mm) 

G=900kN/m2 

kneoprè = 
G·A

T
=  

0150·0,150·900

0,015
= 1350 kN/m 

Pila : 

Apliquem la càrrega unitat en la zona de contacte de contacte amb el neoprè :  

 

El seu desplaçament, calculat amb el programa STR és de δpila = 1,84·10-4 m. Per tant la 

constant de la pila val: 

Kpila = 
F

δpila
=  

1

1,84·10−4 = 5434,7 kN/m 

La constant conjunta és igual a: 

1

kconjunta
=  

1

kpila
+  

1

kneoprè
→  kconjunta = 1082 kN/m  

 

7.3.2 PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS 

7.3.2.1 ACCIONS APLICADES 

 Pes propi dels elements 

 Pes corretja: 

o A (IDE 160) = 22,8·10-4 m2 ; longitud = 2,75m i ρ=78,5 kN/m3  

o Pcorretja = 0,49 kN 

 

 

 

 

 Càrrega forjat: 

o Pes = 193 kg/m2 per e=12mm 

o q = 193 · 2,75 = 530,7 kg/m = 5,307 kN/m 
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 Càrrega tarima: 0,866 kN/m 

 

 

 Barana: 0,2 kN/m 

 

 

 Sobrecàrrega d’ús: 5 kN/m2 · 2,75 = 13,75 kN/m 

 

 Temperatura: ±39ºC 

 

 

 Neu: q=0,32·2,75 = 0,88 kN/m 

 

 

 Vent: el vent més desfavorable és el transversal que afectarà sobretot al 

dimensionament del pilar 

7.3.2.2 COMBINACIONS D’ESTATS: ELU 

A continuació es realitza el càlcul per combinació d’accions ELU utilitzant la formula de situació 

persistent o transitòria. Es tindran en compte només el cas on la sobrecàrrega d’ús és l’acció 

dominant ja que aquesta és la que té una magnitud significativament més alta i per tant 

suposarà el cas més desfavorable: 

 Sobrecàrrega d’ús com acció dominant: 

 Combinació: 1,35·PesPropi + 1,35·CàrregaMorta + 1,5·SobreCàrregaÚs ± 

ψ1·1,5·Temperatura + ψ2·1,5·Neu 

 Ψ1=0,6 i ψ2=0,8.  

7.3.2.3 COMBINACIONS D’ESTATS: ELS 

Es realitza a continuació el càlcul per la combinació d’accions en ELS, tenint en compte la 

sobrecàrrega d’ús com acció dominant per la combinació: 

 Característica: 

o 1,00·PP + 1,00·CM + 1,00· SCU + 1,00· ψ01·T+1· ψ02·N. 

o Ψ01=0,6 i ψ02 = 0,8. 

 Freqüent 
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o 1,00·PP + 1,00·CM + 1,00· ψ0· SCU +1· ψ11·N ± 1,00· ψ12·T. 

o Ψ0=0,4,  ψ11 = 0 i ψ12=0,5. 

 Quasi-Permanent 

o 1,00·PP + 1,00·CM + 1,00· ψ21· SCU +1· ψ22·N ± 1,00· ψ23·T. 

o Ψ21=0,  ψ22 = 0 i ψ23=0,5. 

A continuació, només es mostren els resultats obtinguts per ELU amb sobrecàrrega d’ús com a 

acció dominant ja que és la combinació que dona les reaccions més desfavorables i que per 

tant condicionarà el dimensionament dels elements de l’estructura. 

 Llei d’axils, màx=3140kN. 

 

 Llei de tallants, màx=25956 kN 

 
 Llei de moments, màx= 258,8 kN·m 
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Les reaccions obtingudes en els recolzaments són:  

 

 

 

7.3.3 COMPROVACIONS ESTRUCTURA PRINCIPAL 

7.3.3.1 COMPROVACIÓ ELU 

Realitzarem comprovacions a tracció, compressió, flexió i tallant per a totes les barres de 

l’estructura, tant longitudinals com en creu. 

Hem utilitzat un model pla, pel que a la barra longitudinal superior del model s’hi troben en 

realitat dues barres longitudinals. Per calcular la resistència d’aquestes barres, la calcularem 

primer de manera individual i multiplicarem després per dos. Utilitzarem el mateix 

procediment per les barres longitudinals superiors i per les barres en creu. 

Primer de tot, comprobem la classe de la seccó: 

 

 Tubs longitudinals: d/t = 0,25/0,02 = 1,25 

 Tubs en creu: d/t=0,15/0,02 = 7,5 

d

t
≤ 50 · ε2  →        

ε = 0,92

S − 275
       →     

d

t
≤ 50 · 0,0922 = 42,32 → classe 1  

Capacitat resistent a tracció 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 7: Càlculs Estructurals 

 

29 
 

NtRd=
A·fy

γM
= A ·

275·103

1,1
 

Nt,Rd, long = 3284,4 (x2) NRd, long = 6568,8 kN 

Nt,Rd, creu = 1856 (x2) NRd, creu = 3712 kN 

Capacitat resistent a compressió 

Igual que a tracció per ser classe 1: 

Nc,Rd, long = 3284,4 (x2) NRd, long = 6568,8 kN 

Nc,Rd, creu = 1856 (x2) NRd, creu = 3712 kN 

Capacitat resistent a flexió: 

MRd=
1

γM
· wpl · fy 

MRd, long = 175 (x2) MRd, long = 350 kN·m 

MRd, creu = 53,5 (x2) MRd, creu = 107 kN·m 

Comprovació resistent a tallant: 

Vpl,Rd=
𝐴𝑣·fy

γM·√3
                 𝐴𝑣 =

2·A

π
 

Vpl,Rd, long = 1207 (x2) Vpl,Rd, long = 2414 kN 

Vpl,Rd, creu = 682 (x2) Vpl, Rd, creu = 1364 kN 

Podem comprobar que els valors obtinguts en el càlcul amb STR no superen les resistències 

calculades i que per tant totes les barres aguanten tots els esforços comprobats. 

7.3.3.2 COMPROVACIÓ ELS 

La limitació de fletxa produïda per la combinació característica d’accions per elements d’acer 

és : fmax< L/500 = 57 m/500 = 0,114 m. 

segons podem comprovar en el model realitzat, la fletxa màxima és de: 5,18cm. Per tant es 

compleixen els requeriments necessaris pel que fa a deformacions màximes de l’estructura. 
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7.3.4 CÀLCUL DE PILES 

7.3.4.1 DIMENSIONAMENT DE LES PILES 

Per al dimensionament de les piles partirem de la definició de les seves seccions i procedirem a 

la seva posterior comprovació: 

Fust 

Mixt: de secció quadrada de costat variable: 0,70x0,70 a la base i 0,5x0,5 en el cap. Altura, 

5,2m. 

 

Per realitzar el càlcul en el programa, utilitzarem una secció mitja homogeneïtzada, les seves 

propietats són les següents: 

Acer: 

 As=0,0464m2 

 Is=0,0026m4 

Formigó: 

 Ac=0,3136m2 

 Ic=0,0082m4 

Homogeneïtzant:  n=210000/32035= Es/Ec =6,55 

Secció homogeneïtzada: 

 ARC=0,0946m2 

 IRC=0,00385m4 

Braços 

Secció metàl·lica de 0,35x0,35x0,05, A=0,06m2 i I=9,25·10-4m4. 

 

Com que el nostre model de càlcul serà pla, multiplicarem per dos les constants per tenir en 

compte els quatre braços que quedaran ocults en la nostra representació 2D. 
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Accions 

Calcularem les accions en els plans X-Z i Y-Z. 

Pla x-z 

Les accions que suportaran les piles en aquest pla, són degudes a les reaccions obtingudes en 

el model realitzat per la passarel·la en tant que estructura general: 

 

Agafarem les reaccions obtingudes per la consideració de la combinació a ELU amb 

sobrecàrrega d’ús com acció predominant, ja que és la combinació més desfavorable. Així les 

accions que actuen sobre la pila, tenint en compte també el pes propi, són: 

 

I les lleis d’esforços corresponents queden: 

 

Llei d’axils                                                                                      Llei de tallants                                             
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Llei de moments 

 

 

Pla y-z 
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Les càrregues que actuen en aquest pla són les següents: 

 Vent sobre les piles: 5,42 kN/m2 

o En els braços : 5,42·0,35·2 = 3,79 kN/m. 

o En el fust : 5,42·0,6 = 3,25 kN/m 

 Vent sobre l’estructura superior : 5,42 kN/m2 

L’àrea sobre la que actua és : A = 2 · 1,98 · 0,2 + 2 · 0,140 · √1,982 + 2,752 + 4 ·

√0,992 + 0,6252 · 0,140 = 2,39 m2/mòdul. 

 
Ja que l’estructura consta de 34 mòduls i dues piles, la força equivalent a cada pila serà 

de magnitut: 

Fvent tauler=2,39 · 5,42 · 34· 0,5 = 220,21 kN 

 Sobrecàrrega d’ús només en un costat de la passarel·la. (és el cas més desfavorable per 

les piles). Q = 5·2,75 ·0,5 · 29,7 · 0,5 = 14,85 kN. 

 Càrregues verticals procedents de l’estructura superior (Reaccions obtingudes del 

model de càlcul de l’estructura general). A cada braç li correspon: (445-101) ·0,5 = 344 

kN. 

Així el model de càlcul final és: 

 

I les lleis d’esforços obtingudes són les següents: 

    Llei d’axils                                                    Llei de tallants 
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Llei de moments 

 

 

7.3.4.2 COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DELS BRAÇOS DE LES PILES 

Primer de tot hem de trobar la classe de la secció: 
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𝑐

𝑡
=

0,25

0,05
= 5 ≤ 33 · 𝜀 = 33 · 0,92 = 30 

Per tant és de classe 1. 

Capacitat resistent a tracció 

Nt,Rd = 
A·fy

γM
= 13636 kN  → (x2) Nt,Rd=27272 kN 

Multipliquem per dos ja que hi hauran dos braços. 

Capacitat resistent a compressió 

La mateixa que a tracció al tractar-se d’una secció de classe 1. 

Capacitat resistent a flexió 

MRd = 
1

γM
wpl · fy = 1201  →(x2) MRd = 2402kN·m 

Capacitat resistent a tallant 

Vcl,Rd = 𝐴𝑣 ·
𝑓𝑦

√3
·

1

𝛾𝑀
 = 7873 → (x2) Vcl,Rd = 15746 kN 

Es pot comprovar fàcilment que tots aquests valors són superiors als esforços calculats 

prèviament en tots el casos i que per tant el braç resisteix a tots els esforços comprovats. 

7.3.4.3 COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DEL FUST 

Només començar, val la pena remarcar que dels càlculs realitzats podem deduir que les 

seccions crítiques són les següents: 

 Cap del fust: M=4253kN·m; V=-98kN i N=967kN. 

 Peu del fust: M=3730kN·m; V=-98kN i N=1005kN 

Ambdues en el pla x-z. 

Ja que la secció al cap és menor i els esforços són en general superiors, comprovarem la 

resistència només d’aquesta secció.  

Primer de tot hem d’observar la interacció tallant-moment en una secció mixta qualsevol: 
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Si la sol·licitació està dins del recinte de la corba, vol dir que compleix. Per tant el que 

necessitem és calcular el moment i el tallant últims. 

Càlcul del moment resistent últim 

La secció superior del fust és quadrada de costat 0,5m i espessor 0,05. El primer que farem 

serà estimar la posició de la fibra neutra: 

Ccostat sup = 0,05·0,5·
275000

1,1
 = 6250kN 

Ccostat laterals = 0,05·2·
275000

1,1
 = 25000kN 

Cformigó = 0,4·0,8·0,85·x·
30000

1,5
 = 5440kN 

Tcostat lat = 0,05·2·
275000

1,1
·(0,4-x) = 25000·(04-x) kN 

Tplat inf =2000 kN 

Reacció del cap del fust = 967 kN 

Si fem equilibri de forces, obtenim: 

6250+25000+5440·x-6250-25000·(0,4-x) = 967 i per tant x=0,198m. 

Així, el moment resistent últim queda: 

Mu=6250·(0,198+0,025)+25000·0,1982·0,5+4896·0,1982·0,5+10000·(0,36-0,198)2·0,5+2000·(0,4-

0,01-0,198)=4323 kN·m. 

D’aquí, observem que el moment resistent últim (de valor 4323kN·m) és superior al moment 

aplicat (de valor 4235 kN·m). 

Càlcul del tallant últim 

Vu=hs·ew·τy d 

On hs representa l’altura de la secció (costat del quadrat). Per tant, ens queda: 

Vu=0,5·
0,02·2

ew
·

275000

1,1·√3
  = 7216,8 kN 

Per tant, el tallant resistent últim, és significativament superior al tallant aplicat (de 98 kN). Ja 

que el moment resistent últim també era superior al moment aplicat, la sol·licitació de la 

secció cap del fust, està clarament dins de la zona de seguretat de la corba.  

De tot això, en deduïm que la secció crítica de la pila resistirà a tots els esforços calculats i per 

tant, també ho farà sense problemes la resta del fust. 

7.3.5 DETALLS CONSTRUCTIUS 

7.3.5.1 DIMENSIONAMENT DEL FORJAT 
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Dimensionament de la xapa col·laborant  

La plataforma s’ha dissenyat com un forjat col·laborant format per un perfil d’acer que a més 

d’actuar com encofrar del formigó, col·labora en la resistència. 

Amb aquest objectiu, es disposen corretges en tots els nusos del tub longitudinal inferior, 

d’aquesta manera, es pot dimensionar el forjat amb una llum aproximada de 2m. Ja que a més, 

es tracta d’una llosa continua, es poden considerar almenys dos vans. 

Seleccionarem un perfil INCO70.4 per aquesta llum i disposarem una capa de formigó de 5 cm i 

una xapa de 0,75mm. 

 

Dimensionament de l’armadura necessària  

Armadura de negativa 

Segons la disposició del fabricant, es situen els rodons a 210mm de separació entre ells i de 

diàmetre 8mm segons la taula mostrada a continuació. 

Armadura de repartiment 

Malla electrosoldada de 150x150x5mm 

 

 

 

 

 

7.3.5.2DIMENSIONAMENT DE LES CORRETGES (DETALL 1) 

Càrregues transmeses pel forjat 

Les càrregues que hauran de suportar les corretges provenen de: 

 Pes propi de la xapa col·laborant. 
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 Pes del formigó. 

 Pes del paviment. 

 Sobrecàrrega d’ús. 

Totes elles estaran aplicades en una longitud de 2,75m. A continuació, es determinen les 

magnituds de totes les càrregues aplicades: 

 Pes propi de la xapa col·laborant + formigó. Tipus INCO 70.4 (pes 193kg/m2 per 

e=12mm). qxapa + formigó  = 193·2,75=5,307kN/m. 

 Pes del paviment de fusta IPE (e=3 cm) 

o Àrea del paviment = 2,75·0,03 = 0,085 m2 

o Densitat = 10,5 kN/m2 

o qpav = 10,5 · 0,0825 = 0,866 kN/m 

 Sobrecàrrega d’ús: qsc=5·2,75 = 13,75kN/m 

Combinació d’accions 

qsd = γG·(qxapa+formigó + qpav) + γQ·qsc 

o ELU: qsd = 1,35·(5,307+0866)+1,5·13,75=28,95 kN/m 

o ELS: qsd= 1,00·(5,307 · 0,866)+1,00·13,75 = 19,92 kN/m 

Reacció sobre les corretges 

Suposarem el forjat com una llosa continua de dos vans, on les corretges seran els seus 

recolzaments. 

 

R1=3/8·q·l, Rc=5/4·q·l i l=1,98m (distància entre corretges) 

ELS: 

 R1 = 14,79 kN 

 Rc = 49,302 kN 

ELU: 

 R1 = 21,49 kN 

 Rc = 71,651 kN 

Dimensionament del perfil necessari 

Per dimensionar les corretges, suposarem que Rc és la càrrega que està aplicada al llarg de tota 

la corretja. Càrrega continua aplicada al llarg dels 2,75m de longitud de les corretges, per tant 

de valor rc = 
Rc

2,75
 = 26,055 kN/m. 
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Les reaccions en els extrems de la corretja seran igual a rc · 2,75 ·0,5 = 35,82kN i la llei de 

moments tindrà el seu màxim en la meitat de la corretja i de valor rc · l
2 · 0,125 = 24,63kN·m. 

El moment màxim resistent de la corretja és 
fy

γ
·Wx , aquest valor ha de ser superior o igual al 

moment màxim aplicat a la corretja, així ens queda: 

Wx ≥ 
Mmax·γ

fy
 = 98,5cm3 

Em de seleccionar doncs, un perfil que tingui un mòdul resistent superior a 98,5cm3. Agafem 

un IPN 160, de mòdul resistent 117 cm3: 

 

 

 h=160mm 

 b=74mm 

 e=6,3mm 

 A=22,8cm2 

 I=935cm4 

 W=117cm2 

 

Ens queda verificar la fletxa : 

f = 
5

384
·

rc·l
4

E·I
 ≤  

l

250
 

On rc=
Rc

2,75
=

49,302

2,75
= 17,92 kN/m 

Amb aquestes expressions obtenim que 
l

250
 = 0,011 i f=0,0068 i per tant queda verificada la 

comprovació de la fletxa màxima. 

7.4 CÀLCUL DE CIMENTACIONS 

Partim d’una sabata predimensionada de dimensions 5,5x5,5x1,5. 

 

Vol=(5,5-0,7)·0,5 = 2,5, per tant H > vol·0,5, 1,5>1,225   sabata rígida. 

Comprovem primer les tensions transmeses al terreny: 

Pes propi = 5,52·1,35·1,5·25 = 1135kN 
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𝜎 =
𝑁

𝐴𝑟𝑒𝑎
+ 

𝑃𝑃

𝐴𝑟𝑒𝑎
 ± 

𝑀𝑥 + 𝑀𝑦

𝐴 ·  
𝐵2

6

 

On N, Mx i My son els esforços transmesos per la pila en el seu peu, calculat mitjançant STR. 

Aquesta tensió σ, no podrà superar la tensió admissible per al terreny en el que ens trobem, de 

300 kN/m2. 

𝜎 =
1000

5,52
+ 

1135

5,52
 ±  

3730 +  1973

5,5 ·  
5,52

6

= 276𝑘𝑁/𝑚2 

σmax = 276 < 300 kN/m2, per tant compleix.  

σmitja = 70 kN/m2 ; σmin = -135 kN/m2  i σcal = 238 kN/m2 

Criteri de rigidesa segons la EHE 

 

S’escull el vmax entre va i vb i en el nostre cas és igual a (5,5-0,7)·0,5 = 2,45m. 

Ja que H=1,5 > 2,45·0,5 la sabata és rígida. 

Determinació de les armadures pel mètode de les bieles 

Aplicant el mètode per una pressió uniforme igual a la pressió de càlcul (σcalc) obtenim: 

 

R = 238·5,52·0,5 = 3600 kN 

tanθ = 0.9916  44º 

Td = 
γf·R

tgϑ
=  

1,5·3600

0.991
= 5450kN 

fyd = 
500000

1,1
 

Td = Ay·fyd  As = 
5450

500000

1,1

 = 0,012 m2   27Φ25 (Φ25 e200 = 132,57 cm2) 
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Determinació de les armadures per càlcul a flexió 

En aquest cas ens trobem en un cas de pilar metàl·lica amb placa:  

Lc = vol + 
axapa−a

4
 = 

5,5−0,7

2
+  

1,5−0,7

4
= 2,6 m 

Mc=A·σc · Lc
2 ·0,5 = 5,5·238 · 2,62 · 0,5 = 4424 kN·m 

u0 = fck·B·d = αcc · 
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
·B·d = 0,85·

30000

1,5
·5,5·1,4 = 130900 kN 

us1 = u0 ·(1-√1 −
2·1,5·𝑀𝑐

𝑢0·𝑑
 ) = 4829 kN 

As = 
4829

500000

1,1

 = 0,0106 m2   27Φ25 (Φ25 e200 = 132,57 cm2) 

 

Càlcul a tallant segons EHE-08 

 

vol = 2,45; vol-d=2,45 – 1,4 = 1,05m 

V = 1,05 ·A · σc = 1,05 ·5,5·238 = 1375 kN 

ζ = 1 + √
200

𝑑
 = 1,37;  fa = 

𝐴𝑠

𝐴·𝑑
= 0,00032 

τrd = 0,18·ζ·(100·fa·fck)
1/2 = 0,162 i τrd mínima = 0,05 · 𝜁3/2·fck

1/2 = 0,44 

Vcu = τrd · A · d = 0,44 · 5,5· 1,4 = 3380 kN 

I el coeficient de seguretat queda:  

γf = 
3380

1375
 = 2,45> 1,5 per tant el coeficient de seguretat és major que el mínim exigit. 

Comprovació a punxonament 

No és necessària ja que la sabata és considerada rígida. 

7.5 PROCÉS CONSTRUCTIU 
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En el present apartat s’analitzaran les fases del procés constructiu detallades en el 

corresponen annex. Es mostraran breument les diferents fases de muntatge i com influirà la 

seva construcció a l’hora de realitzar el càlcul de l’estructura. 

 Fase 1: Execució de les sabates de les piles deixant esperes per a l’anclatge dels fusts. 

 Fase 2: Execució dels fusts de les piles i formigonat en l’anclatge de les piles. 

Posteriorment es formigonarà també l’interior dels fusts. 

 Fase 3: Execució de la coronació de les piles i soldadura dels braços de la pila al seu 

fust corresponent. 

 Fase 4: hissat de l’estructura principal i col·locació sobre les piles. 

 Fase 5: Muntatge de l’accés al costat oest. 

 Fase 6: Muntatge de la xapa col·laborant i de la seva armadura corresponent. Posterior 

formigonat  del forjat, tant de l’estructura principal com de l’accés. 

 Fase 7: instal·lació de la barana, il·luminació i la resta d’acabats corresponents. 

La major influencia exercida pel procés constructiu en el càlcul, es troba deguda a l’accés ja 

que aquest es construirà per separat, però durant el període de servei de l’estructura estarà 

connectat a l’estructura principal, transmetent alguns esforços que no s’han tingut en compte 

a l’hora de realitzar el càlcul. S’intentarà per tant que l’accés sigui construït com estructures 

diferenciades completament de l’estructura principal, aconseguint així que els esforços 

transmesos sigui de la menor magnitud possible. 

7.6 CONCLUSIONS 

En aquest annex s’ha comprovat que el dimensionament de les diferents parts de l’estructura 

és l’adequat per suportar totes les càrregues considerades i que per tant l’estructura és vàlida 

tenint en compte tota la normativa aplicada. 
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ANNEX 8. – TRAÇAT 

8.0 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex es l’estudi del traçat geomètric del nou disseny de la passarel·la 

sobre el torrent de l’Espelt, possibilitant la bona connectivitat entre el centre cívic de Fàtima i 

les noves instal·lacions esportives construïdes a la llera oest del torrent. 

El principal condicionant d’aquest annex ha sigut el Decret 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya”, on s’estableixen els requisits per a l’ús de persones reduïda. 

8.1 CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 

El traçat de la passarel·la queda determinat sobretot per assegurar la bona connectivitat del 

barri de Fàtima amb la llera oest del torrent. Aquesta connectivitat ha de quedar assegurada 

tant com per a peatons, com per a ciclistes i com per a persones amb mobilitat reduïda. 

8.1.1 ACCESSOS 

El condicionant més restrictiu, és doncs assegurar una feble pendent que no impedeixi la 

utilització de la passarel·la a cap tipus de vianant o ciclista. Ja que no es disposa de molt 

d’espai degut a la presència del centre cívic de Fàtima just a la boca est de la passarel·la, s’ha 

hagut de dimensionar una rampa d’accés de pendent 12% i d’una longitud de 29,16 m. 

Aquesta rampa queda ubicada a la boca oest de la passarel·la, l’accés per la boca est es fa 

directament per la passarel·la pròpiament dita. 

8.1.1 AMPLADES MÍNIMES 

La passarel·la es projecte amb traçat recte tant en la seva part central, com en l’accés oest, pel 

que no serà necessari verificar els radis corresponents. 

L’estructura té una amplada lliure mínima de 2,45m i per tant superior a 2m, l’amplada mínima 

requerida per a la utilització de la passarel·la per part de persones de mobilitat reduïda. 

L’amplada de la passarel·la és doncs suficient per permetre la circulació de dues cadires de 

rodes en ambdós sentits de la marxa a la vegada. 

Per altra banda, l’altura lliure d’obstacles també és verificada, ja que els helicoides superiors 

queden a una altura de 2,50m (altura mínima requerida de 2m) sobre el teuler en les zones 

més pròximes a l’usuari. 

8.1.2 PENDENTS 

El pendent transversal és inferior al 2%, permetent el drenatge de la plataforma, però sense 

afectar a la circulació de tot tipus de persones.  

No s’ha projectat cap tram d’escales en tota la obra, ni cap esglaó aïllar que impedeixi l’accés a 

qualsevol persona independentment de les seves condicions de mobilitat. 
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El pendent longitudinal serà mínim, de 2%, intentant aconseguir la màxima horitzontalitat 

possible, fins a arriba a l’accés oest, on el drenatge serà realitzat per l’accés prèviament 

descrit. 

8.2 CONCLUSIONS 

El traçat de la passarel·la queda determinat fonamentalment per la voluntat de millorar la 

connexió entre el barri de Fàtima i la llera oest del torrent de l’Espelt, per a tot tipus de 

peatons, persones de mobilitat reduïda i ciclistes. Es tracta d’una passarel·la de traçat recte 

que compta d’un accés situat a la boca oest. 

La taula mostrada a continuació, resumeix les principals característiques del traçat de la 

passarel·la: 

 Inclinació  12% 

Longitud 29,16m 

Amplades mínimes 

Gàlib mínim 23,11 m 

Amplada lliure mínima de l’estructura 2,45m 

Altura mínima lliure d’obstacles  2,75m 

Pendents 
Transversal < 2% 

Longitudinal <2% 
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ANNEX 9. – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

9.0 INTRODUCCIÓ 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

projecte constructiu “Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes 

connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera oest del torrent de l’Espelt”, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la 

finalitat de facilitar el control i el seguiment del compromisos adquirits al respecte per part 

del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

9.1 PROMOTOR – PROPIETARI 

Ajuntament d’Igualada 

9.2 AUTOR I COORDINADOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S. : Garcia-Rigau S.L. 

Coordinador E.S.S. : Garcia-Rigau S.L. 

9.3 DADES DEL PROJECTE 

9.3.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor : Garcia-Rigau S.L. 

9.3.1 TIPOLOGIA DE L’OBRA 

L’obra civil a executar correspon a l’execució d’una passarel·la metàl·lica connectant el barri de 

Fàtima amb la llera oest del torrent de l’Espelt. En la memòria es detallen més les 

característiques de les obres del present projecte a partir de les que es deriva aquest Estudi de 

Seguretat i Salut. 

9.3.2 SITUACIÓ 

Barri de Fàtima, a l’oest de la ciutat d’Igualada, Barcelona. 

9.3.3 COMUNICACIONS 
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A peu i bicicleta des del nucli urbà de Fàtima, en vehicle privat des dels voltants. 

9.3.4 PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Es preveu la realització de l’obra en vàries fases: 

 FASE PRÈVIA: Col·locació del cartell d’informació i prevenció, instal·lació d’elements de 

seguretat necessaris per a l’inici de l’obra (prèviament haver demanat permís a 

l’Ajuntament). 

 PRIMERA FASE: Muntatge de l’apuntalament/arriostrament necessari. 

 SEGONA FASE: Fonamentació i contencions 

 TERCERA FASE: Execució de l’estructura. 

 QUARTA FASE: Neteja de la zona de treball. 

9.3.4 DURACIÓ DE L’OBRA 

Es preveuen 6 mesos per l’execució de les obres. 

9.3.5 NÚMERO PREVIST D’OPERARIS PER CADA FASE DE L’OBRA 

Total: 20 operaris. 

Total simultani: 14 operaris. 

9.4 RESPONSABLES DE LA SEGURETAT: INFORMACIÓ I FORMACIÓ 

Una vegada establert el corresponent Pla de Seguretat i Salut Laboral (PSSL) i prèviament al 

inici de les obres el Cap d’Obra haurà d’instruir al treballador sobre les precaucions que ha de 

tenir en compte per a protegir la seva pròpia seguretat i la de la resta dels intervinents a 

l’obra, advertint-lo de la seva responsabilitat enfront els seus companys de treball i enfront de 

tercers en el compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat. 

Cada treballador a la signatura del contracte o a l’arribada al seu lloc de treball, rebrà del Cap 

d’Obra el següent: 

 El reglament interior de l’OBRA sobre les normes i comportaments a seguir. 

 L’equip de seguretat per al seu ús. 

 Descripció de l’obra en el seu conjunt. 

 Exemplar de consignes generals de seguretat. 

 La zona del seu lloc de treball, les vies de circulació i instal·lacions d’higiene i benestar. 

 Se l’informarà sobre les regles de circulació dels vehicles i aparells mòbils de tota 

classe a l’obra així com de l’ordre i neteja de les zones de treball. 

 Se l’indicaran les zones perilloses de treball a evitar, les màquines o útils que està 

reservat el seu funcionament al personal designat i habilitat, grues, perforadores, etc. 

 Se li explicarà la conducta a portar en cas d’accidents. 

Tot l’anterior no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part dels treballadors, 

pel que el Cap d’Obra ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i 
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no deixar-lo mai sense resposta, aclarint els dubtes i assegurant-s’hi de ser ben entès i insistir 

en cas contrari. 

Tot lo anteriorment exposat es complementa amb les obligacions pròpies del Cap d’Equip o 

Encarregat sent la seva missió la informació al treballador sobre tots els perills al lloc de 

treball. Aquesta formació té per objecte instruir al treballador sobre les precaucions que ha de 

tenir en compte per a assegurar la seva pròpia seguretat i la dels demés. Pel qual el Cap 

d’Equip o Encarregat ha de: 

 Explicar els riscos. 

 Exposar el treball a executar. 

 Precisar la funció de l’equip i explicar el seu funcionament i manera d’operar 

 Indicar els perills del treball a executar i els riscos creats per aquest treball per a la 

resta. 

 Ensenyar els comportaments i gestos més segurs pels diferents treballs amb 

demostracions pràctiques, si és necessari. 

 Mostrar els materials i eines a utilitzar, les seves condicions d’ús i emmagatzematge un 

cop utilitzats (p.e.: claus, útils a mà, eslingues, etc.) 

 Dona instruccions precises sobre els mitjans de seguretat-prevenció a utilitzar a 

disposició del personal i el funcionament dels dispositius de protecció i d’auxili. 

Com ja s’ha indicat anteriorment això no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per 

part dels treballadors pel que s’ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el 

treballador i no deixar-lo mai sense resposta, aclarint els dubtes assegurant-s’hi de ser ben 

comprés i insistir en cas contrari. 

Per finalitzar, la figura del vigilant de prevenció, serà representada sempre per una o més 

persones de cada empresa que col·labori o realitzi activitats dins de l’obra i que aportarà, dins 

de l’horari de treball de l’obra, una ajuda activa als responsables de l’obra relacionat amb 

accions de prevenció, formació i informació, dins del domini de la SEGURETAT, destacant les 

següents: 

 Formació reforçada a la seguretat pel lloc de treball que ha assumit, amb l’ajuda de les 

fitxes corresponents del Manual de Seguretat de cada empresa elaborat pel servei de 

prevenció corresponent. 

 Transmissió a la Direcció de l’obra, mitjançant el coordinador de seguretat en el seu 

cas, de les suggereixes, dificultats i problemes del personal en matèria de seguretat. 

 Posada al dia del tauló de seguretat. 

 Participació a les reunions de seguretat de l’obra. 

A proposta del contractista i dels subcontractistes la designació de cada Vigilant Prevencionista 

serà presentada al personal i deurà ser acceptat pel vigilant de  seguretat (Vigilant 

Prevencionista del Contractista Principal). 
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El vigilant de prevenció serà escollit en funció dels seus coneixements i aptituds en matèria 

d’higiene i seguretat, i de referència algú que tingui un lloc polivalent que li faciliti en el seu 

treball normal moure’s per tota l’obra. 

El càrrec de vigilant de prevenció no redueix ni la responsabilitat, ni les obligacions de la 

Direcció de l’Obra en matèria de seguretat, té com a finalitat ajudar a millorar la prevenció. 

9.5 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Produïts per la inevitable presència de persones i vehicles que circulen per les vies adjacents a 

aquelles zones que es veuen afectades per l’execució de les obres, generant la necessitat de 

realitzar canvis en el trànsit, desviaments o corredors provisionals així com aquelles zones que 

no sent objecte del Projecte es veuran afectades pel trànsit de maquinària pertanyent a l’obra 

així com el transport de subministraments. 

Per tot això, i com és mencionat en apartats anteriors i posteriors, s’han de senyalitzar els 

accessos a l’obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se els 

tancaments necessaris. 

9.6 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà de farmacioles mòbils per a transport ràpid a la zona de l’obra on es requereixi 

per a primers auxilis i lesions lleus. Tot el personal que comenci a treballar a l’obra ha de 

passar un reconeixement previ al treball. 

9.7 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

S’ha de tenir present la reglamentació oficial que fa referència a aquest tipus d’instal·lacions, 

l’execució de les mateixes es podrà fer de forma provisional en mòduls de lloguer. Els locals 

d’higiene i benestar es situaran en aquella zona de l’obra on es tingui un còmode senzill accés 

des de l’exterior de l’obra, mantenint la proximitat amb els diferents treballs i amb les preses 

d’energia. 

En l’oficina de l’obra, en un quadre situat a l’exterior es col·locarà de forma ben visible, la 

direcció del centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix. 

L’obra haurà de disposar de locals per a vestuaris, menjador i serveis higiènics degudament 

dotats. 

Els vestuaris disposaran de taquilles individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall, una dutxa amb aigua 

calent i freda per cada 10 treballadors i un inodor per cada 25 treballadors. 

El menjador disposarà de taules, seients, piles, rentavaixelles, calenta menjars, aire 

acondicionat i cubell d’escombraries. 

9.8 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
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Les causes que propicien l’aparició d’un incendi en un edifici en demolició, no son diferents de 

les que ho generen en altre lloc; per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica 

de la instal·lació elèctrica d’obra així com un correcte acopi de les substancies combustibles 

amb els envasos perfectament tancats i identificats, en tota l’execució de l’obra. 

Totes les mesures, s’han de considerar per que el personal extingeixi el foc en la fase inicial si 

es possible, o disminueixi els seus efectes, fins la arribada dels bombers, els que en tots els 

casos seran avisats immediatament. 

9.9 MÀ D’OBRA 

En l’obra se emplearan com a màxim 14 treballadors treballant simultàniament. 

9.10 RISCOS MÉS COMUNS I NORMES DE SEGURETAT. EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL 

L’aplicació de la seguretat en els processos constructius s’analitza de manera individualitzada i 

pormenoritzada a la definició dels riscos derivats de l’execució de les obres i a la descripció de 

les normes de seguretat a aplicar en cada cas concret. Aquesta documentació s’inclou com 

eina de treball a les tasques de formació, informació i prevenció en seguretat dins del recinte 

de l’obra. 

El quadre d’anàlisis de riscos ha de ser completat a l’hora de l’elaboració del P.S.S.L. 

9.11 PRESSUPOST 

El pressupost del Pla de Seguretat i Salut Laboral s’incorpora, com unitat independent en 

forma de Partida Alçada a Justificar, al pressupost d’execució material de l’obra, com si d’un 

pressupost parcial es tractés. 

L’abonament de la partida alçada a justificar es realitzarà d’acord amb els corresponents preus 

unitaris que figuren en l’anomenat Pla, que es consideren document del contracte per aquests 

efectes. 

S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres 

en la quantitat de 12.142,33 €. 

9.12 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, PLEC DE CONDICIONS 

PARTICULARS 

9.12.1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L’OBRA 

En tota la fase de l’actuació es seguirà el procediment i les mesures de seguretat indicades a 

continuació, apart de les especificades en els punts 4 i 5 d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, 

així com les previstes per la normativa vigent. 
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Abans d’iniciar els treballs s’haurà hagut de presentar el programa d’actuació dels treballs, per 

tal de compatibilitzar el funcionament relativament normal de l’edifici. Haurà de quedar 

degudament senyalitzat el pas dels usuaris, visitants i treballadors de l’edifici i dels vianants del 

carrer. 

Abans de començar els treballs, es col·locarà un rètol senyalitzant la zona d’obra i un altre amb 

la situació dels diferents centres mèdics més propers i els seus telèfons per a garantir el ràpid 

trasllat dels possibles accidentats. 

La zona d’obra quedarà totalment tancada i protegida per tanques fixes o autònomes, o pels 

dispositius que es considerin adients degut a la ubicació de la zona a tractar, depenent del 

treball a realitzar, prohibint l’entrada a tota persona aliena a l’obra. 

Al inici de l’obra s’apuntalarà convenientment l’estructura existent d’acord amb els treballs a 

executar. En totes les fases de l’actuació, es seguirà el procediment i les mesures de seguretat 

indicades per l’empresa subministradora dels puntals. 

Al inici de l’obra es prendran les mesures necessàries per a evitar la caiguda dels operaris i del 

material a la via. Es col·locarà una xarxa i baranes de protecció, o mesures equivalents, en 

cadascun dels forats que representi, o pugui representar, un perill per a la integritat física de 

les persones actuants en l’obra. 

És obligatori l’ús del cinturó de seguretat, durant els treballs que comportin un risc de caigudes 

al buit, sense que deixi de ser obligatori mantenir les mesures col·lectives. Es comprovarà 

l’estabilitat dels punts de fixació dels cables dels cinturons de seguretat. 

Durant els treballs de muntatge de l’estructura metàl·lica que comportin una exposició a 

caigudes al buit és obligatori l’ús del cinturó de seguretat. 

Es posarà especial atenció en els treballs d’elevació i muntatge dels trams de l’estructura 

metàl·lica. 

Tota persona que visiti, transiti o treballi a l’espai delimitat com afectat per l’obra portarà els 

corresponents casc i calçat de seguretat homologats.  

S’evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant 

perfectament les àrees de treball. 

Mentre s’executin els treballs, hi haurà una persona controlant i dirigint el trànsit rodat en el 

cas que els treballs ocupin part de la via pública. Es senyalitzaran els accessos i el lloc de 

càrrega i descàrrega de material, mitjançant senyals de tràfic i a la vegada amb lluminàries 

provisionals. 

S’haurà d’evitar l’acumulació de runes. El seu abocament es farà de manera controlada fins a 

un contenidor col·locat en el carrer. 

Les bastides hauran de suportar el seu pes propi més el pes dels operaris i el material. Mai es 

superarà la càrrega màxima permesa per la casa subministradora. 
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Es disposarà d’una instal·lació provisional d’il·luminació, i fàcilment transportable als llocs on 

sigui necessària, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici, durant les diferents tasques a 

realitzar. 

L’emplaçament dels elements auxiliars, els traços de les instal·lacions provisionals d’aigua i 

electricitat i els espais a ocupar i volum pels diversos materials, seran al Pla de Seguretat amb 

un plànol detallat. 

Cada dia es revisarà l’estat dels aparells elevadors –grues, ascensors, muntacàrregues, 

plataformes mòbils, etc.-, i cada tres mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos. 

La instal·lació d’energia elèctrica pel subministrament dels elements auxiliars estarà provista, a 

l’arribada dels conductors d’escomesa d’un interruptor diferencial, segons “El Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión”, i per la presa de terra es consultarà la NTE-IEP 

“Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra”. 

Abans de començar les obres el Contractista demanarà a totes les Empreses subministradores 

de serveis públics, un plànol on restin indicats els possibles serveis de la seva companyia 

establerts a la parcel·la. 

En el Pla de Seguretat a definir per l’Empresa Constructora es detallaran: 

 L’emplaçament dels elements auxiliars. 

 El traçat de les instal·lacions d’aigua i electricitat. 

 Els espais a ocupar per l’aplec de material. 

 Les mesures de protecció i senyalització. 

 Les direccions i telèfons útils en cas d’emergència. 

 El protocol en cas d’accident. 

9.13 NORMATIVA APLICABLE 

9.13.1 MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del 

futur pont. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

 Esplanacions: 

 desmunts. 

 terraplens. 

 Buidats. 

 Excavacions de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 9: Estudi de seguretat i salut 
 

11 
 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada 

de terres, per aquest motiu s’ha de: 

� Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar 

amb tots els recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 

 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta 

finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment 

de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho 

permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 

maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i 

vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 

Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per 

poder moure adequadament la maquinària. 

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material 

de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 

9.13.2 BUIDATS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d’esplanació o de 

la rasant del terra. 

1.2 Descripció: 

Un cop s’hagi realitzat l’enderrocament de l’edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot 

començar amb les tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver 

estat realitzats els murs pantalles i si no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel 

sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant que, a causa de les 

dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic 

competent calcularà el mur de sosteniment necessari. 

Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà necessari: � 

conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació. 

 operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 

 conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 

 senyalistes. 

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment 

de terres, és a dir : 
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 excavadores. 

 camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s’iniciarà una vegada replantejat el solar 

(cas que no hi hagués tancaments pantalla): 

 Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 

 Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant 

de l'accés dels carrers. 

 Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 

més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives 

del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 

materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 

materialització del Risc.  

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 

modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 

intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 

d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat 
Avaluació del 
risc 

Caigudes de persones a diferent nivell BAIXA MOLT GREU MEDI 

Caigudes de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda d’objectes per desplom ALTA  CRÍTIC 

Caiguda d’objectes BAIXA GREU BAIX 

Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA GREU BAIX 

Cops amb objectes o eines BAIXA LLEU ÍNFIM 

Atrapaments per bolcada de màquines BAIXA MOLT GREU MEDI 

Contactes elèctrics BAIXA MOLT GREU MEDI 

Explosions BAIXA MOLT GREU MEDI 

Incendis BAIXA MOLT GREU MEDI 

Causats per éssers vius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 

Caigudes de persones a diferent nivell BAIXA MOLT GREU MEDI 

Caigudes de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 
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Caiguda d’objectes per desplom ALTA  CRÍTIC 

Caiguda d’objectes BAIXA GREU BAIX 

Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA GREU BAIX 

Cops amb objectes o eines BAIXA LLEU ÍNFIM 

Atrapaments per bolcada de màquines BAIXA MOLT GREU MEDI 

Contactes elèctrics BAIXA MOLT GREU MEDI 

Explosions BAIXA MOLT GREU MEDI 

Incendis BAIXA MOLT GREU MEDI 

Causats per éssers vius BAIXA LLEU ÍNFIM 

Atropellaments, cops i topades contra 
vehicles ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 

Caigudes de persones a diferent nivell BAIXA MOLT GREU MEDI 

Caigudes de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 

 

3.- Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 

 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus 

possibles desperfectes. 

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada 

de personal d’obra i de les oficines. 

 S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com 

de maquinària de moviment de terres. 

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els 

seus accessos i, complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es 

trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 

l’obra restant, i si encara no fos així, es construirien tenint presents aquestes 

especificacions. 

Procés 

 El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per 

observar si aquestes progressen. 

 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà 

pel comportament de les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les 

sabates, etc.). 

 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres 

separades que puguin provocar una certa inestabilitat. 

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, 

en la seva corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el 
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treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, aquest també, convenientment 

ancorat. 

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 

 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb 

pendents, corbes i amplada que permetin la circulació de la maquinària de moviment 

de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant 

el senyal de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com 

senyals indicatius de la pendent de la rampa. 

 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada 

i la sortida de camions a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del 

trànsit vial. 

 Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 

 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència 

d’alguns dels serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, 

telefonia, clavegueram). 

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes 

siguin desviades, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà 

una distància de seguretat, entre l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a 

prop dels cables (la distància recomanada esdevé de 5 metres). 

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a 

una bastida metàl·lica tubular modular. 

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap 

(encarregat, capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà 

immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases 

dels talús o de socabament de les fonamentacions veïnes. 

 És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del 

talús. 

 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del 

talús, una barana de seguretat de 90 cm. 

 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.  

 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i 

en els casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors 

auditius. 

 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb 

la finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 

 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
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 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 

d’aquesta activitat. 

 Oxitallada 

 Escales de mà 

 Grup compressor i martell pneumàtic 

 Camions i dúmpers de gran tonatge 

 Dúmpers de petita cilindrada 

 Retroexcavadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a 

mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 

metres entre ells com a màxim. 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

palenques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 

 Senyal de perill indefinit. 

 Senyal del pendent de la rampa. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal de pas preferent. 

 Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa assenyalada en aquesta activitat : 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
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 Senyal d’advertència de perill en general. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

 Cascos. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de 

petita cilindrada). 

Treballs auxiliars (operaris): 

 Cascos. 

 Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 

 Botes de seguretat de goma per als llocs humits. 

 Guants de lona i cuir (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 

 Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

 Canelleres. 

 Armilla d’alta visibilitat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en 

el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

9.13.3 RASES I POUS 
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1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.  

Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. 

La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 

L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 

El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 

considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 

En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a 

emprar segons les característiques del terreny. 

Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 

 conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 

 operaris per realitzar l’excavació manual. 

 operaris pels treballs d’estretament. 

 conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de 

terres. 

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, 

en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

 màquines excavadores. 

 camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o 

pous: 

 Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

 Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

 En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui 

necessari, ventilació. 

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la 

part inferior. 
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El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 

més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives 

del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 

materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 

materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 

modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 

intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 

d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat 
Avaluació 
 del Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell MÈDIA GREU MEDI 

Caigudes de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda d’objectes per desplom ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Caiguda d’objectes per manipulació MÈDIA LLEU BAIX 

Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 

Trepitjades sobre objectes MÈDIA LLEU BAIX 

Cops contra objectes immòbils MÈDIA LLEU BAIX 

Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA GREU BAIX 

Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines BAIXA MOLT GREU MEDI 

Contactes elèctrics MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

Explosions BAIXA MOLT GREU MEDI 

Incendis BAIXA GREU BAIX 

Atropellaments, cops i topades contra vehicles ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 

Malalties causades per agents biològics MÈDIA GREU MEDI 

Caigudes de persones a diferent nivell MÈDIA GREU MEDI 

Caigudes de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda d’objectes per desplom ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Caiguda d’objectes per manipulació MÈDIA LLEU BAIX 

Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 

Trepitjades sobre objectes MÈDIA LLEU BAIX 

Cops contra objectes immòbils MÈDIA LLEU BAIX 

Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA GREU BAIX 

Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines BAIXA MOLT GREU MEDI 

Contactes elèctrics MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
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Explosions BAIXA MOLT GREU MEDI 

Incendis BAIXA GREU BAIX 

 

3.- Norma de Seguretat. 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà 

d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 

definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara no fos així, es construirien . 

Procés 

Rases 

 � El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 

personal competent i amb la corresponent experiència. 

 No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin 

treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu 

interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu 

ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació 

d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines 

que emprin. 

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments 

tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que 

estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més 

d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o 

d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni 

s’empraran per a lasuspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre’s 

d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els 

utilitzin i deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges 

horitzontals, i començant per la part inferior del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la 

rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. 

Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà 

els 0,70m. encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal 
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baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada 

petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de 

crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs 

d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van 

donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran 

sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga 

durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà 

d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la 

garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, 

de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva 

evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament 

fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, 

es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.  

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets 

de les excavacions corresponents. 

 No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es 

col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb 

punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres 

el de vehicles. 

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com 

a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny. 

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, 

d’una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per 

a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així com d’altres medis que 

puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-

se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència 

d’alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, 

conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, 

que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es 

realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els 

tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el 

subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc 

de contacte elèctric. 

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 

d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc 
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de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar prohibida la realització 

de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual 

prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, 

l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

 Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran 

d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat 

de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, 

davantal. 

 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 

l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible. 

 S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que 

la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 

metres. 

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que 

compleixi amb les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, 

per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la 

deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures 

que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 

 Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un 

equip auxiliar de bombeig. 

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de 

l’exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran 

d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc. 

 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la 

part superior i els entorns del pou. 
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 Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 

convenientment il·luminat i alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 

 Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 

 No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 

 L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així 

com d’una balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 

 L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, 

perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense 

cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat 

convenientment lligat. 

 S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell 

quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

 El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de 

seguretat de manera que no es pugui desfermar . 

 Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de 

manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill. 

 Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca 

del pou un plint de protecció. 

 El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada 

jornada. 

 No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos 

terços de la seva capacitat. 

 S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint 

aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 

 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous 

de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre 

element equivalent. 

 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de 

vehicles es realitzarà un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància 

mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" 

s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat 

de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 

auditius, davantal. 

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor 

diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte 

d’aïllament. 

 Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió 
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estiguin en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de 

deteriorament. 

 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, 

prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, 

esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu 

accés i,complementàriament, als talls on sigui precís. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 

d’aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent: 

 Oxitallada 

 Escales de mà 

 Grup compressor i martell pneumàtic 

 Camions i dúmpers de gran tonatge 

 Dúmpers de petita cilindrada 

 Retroexcavadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 

1627/1997). 

 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o 

palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 

ressenyada en aquesta activitat : 

 Senyal de perill indefinit. 

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

 Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista 
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 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

 Cascos. 

 Guants de cuir. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de 

petita cilindrada). 

Treball en rases i pous (operaris) : 

 Cascos. 

 Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 

 Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 

 Guants de lona i cuir (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Protecció auditiva (auriculars o tampons). 

 Canelleres. 

 Armilla de malla lleugera i reflectant. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 

UNE. 

9.13.4 FONAMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició : 

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es 

troba en funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa 

aquest. 

 

1.2 Tipus de fonamentació: 
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Es classifiquen en dues famílies: 

 

 fonaments superficials. 

 fonaments profunds. 

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

 corregudes. 

 lloses. 

 bigues flotants. 

 Sabates 

1.3 Observacions generals: 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació o la seva fabricació 

in situ (ferrallat, formigonat). Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal 

de tots els elements que componen la fonamentació. 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que 

componen la construcció de la fonamentació. 

 Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això 

s’establiran els camins de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de 

replega de material, etc. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, 

maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i 

vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 

Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió d’espais per 

poder moure adequadament la maquinària. 

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de 

l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com, també, les preses d’obra (aigua i electricitat).  

En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre. 

 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 

més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives 

del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 

materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 

materialització del Risc. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 

modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 

intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 

d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 
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Riscos Probabilitat Gravetat 
Avaluació  
del Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell BAIXA GREU BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 

Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

Trepitjades sobre objectes BAIXA LLEU ÍNFIM 

Cops amb elements mòbils de màquines BAIXA GREU BAIX 

Cops amb objectes o eines BAIXA GREU BAIX 

Atrapaments per o entre objectes ALTA GREU ELEVAT 

Contactes elèctrics BAIXA MOLT GREU MEDI 

Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 

O.R. : manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 

 

3.- Norma de Seguretat. 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 

Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar 

adequadament. 

Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer: 

 Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 

 S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal 

a les cotes de cimentació. 

 En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 

 Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es 

trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de 

l’ obra restant 

Procés 

 � El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els 

riscos específics, així com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 

desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible. 

 S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats. 

 S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que 

estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 

 Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 

 S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i 

acotant les àrees de treball. 

 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 

50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin 

desprendre’s. 

 En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament 

elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de 

preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, 

els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en 
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netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids 

poden ser causa d’accident. 

 Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament 

de Baixa Tensió. 

 En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques 

tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els 

seus accessos i, de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui.  

 S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el 

vessament de les aigües. 

 Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà 

de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també 

adequat. 

 Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran 

provistos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, 

granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 

 Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de 

goma de canya alta L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran 

casc, guants de cuiro, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs 

d’aquesta activitat. 

 Escales de mà 

 Grup compressor i martell pneumàtic 

 Dúmpers de petita cilindrada 

 Retroexcavadora 

 Bombatge de formigó 

 Serra circular 

 Armadura 

 Grúes i aparells elevadors 

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en 

l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària; 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat 

a la normativa assenyalada en aquesta activitat: 
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 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en 

l’obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 

i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

 Cascos. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de 

petita cilindrada). 

Treball amb armadures (operaris) : 

 Cascos. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

Treball de formigonat : 

 Cascos. 

 Botes de seguretat de canya alta. 

 Guants de neoprè. 

 Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 

proporcionats als treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el 

RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 

UNE. 
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9.13.5 ESTRUCTURES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

 Estructures de formigó armat in situ : 

 de forjats reticulars. 

 de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 

 de lloses. 

 Estructures metàl·liques: 

 amb xarxes espaials. 

 amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat). 

 Estructures de fusta 

 Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals: 

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements 

que la componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

 Verticals: pilars o murs de càrrega. 

 Horitzontals: forjats. 

 Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les 

jàsseres corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 

A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta 

per planta. 

A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la 

seva accessibilitat i seguretat. 

 Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de 

capacitat d’elevació apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar 

l’avenç de l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall 

d’obra, especialment les zones d’aplec del material a utilitzar per a la realització de 

l’estructura. 
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S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 

adossades, estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció 

Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com una previsió d’espais per poder moure 

adequadament la maquinària.  

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques 

perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 

d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 

9.13.6 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, 

rodons d’acer corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que 

constitueixen la part resistent i sustentant de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Característiques : 

 Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 

 Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en 

efectuar el muntatge. 

 No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 

 Es treballa en sec. 

Construcció de l’estructura: 

 Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 

 Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 

 Després es munten les bigues principals. 

 La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o 

soldadura elèctrica. 

 Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas 

de llosa armat, o bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 

 Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 

Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 encofradors. 

 ferrallistes. 

 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

 conductors de formigonera. 

 operaris per al bombeig del formigó. 

 operadors de grua. 
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 soldadors. 

 operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 

realització de l’estructura: 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita 

cilindrada pel transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de 

formigó, estintolaments, escales manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, 

bastides, serra circular,etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i electricitat. 

 Instal·lació d’higiene i benestar. 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada 

pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 

més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives 

del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 

materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 

materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 

modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 

intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 

d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 

anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 

preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat 
Avaluació  
del Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI 

Caiguda d' objectes per  MEDIA MOLT GREU ELEVAT 

Caiguda d’objectes per manipulació MÈDIA LLEU BAIX 

Caiguda d’objectes MEDIA MOLT GREU ELEVAT 

Trepitjades sobre  MEDIA LLEU BAIX 

Cops contra objectes  MEDIA LLEU BAIX 

Cops amb elements mòbils de  MEDIA GREU MEDI 

Cops amb objectes o eines MEDIA LLEU BAIX 

Atrapaments per o entre objectes MEDIA LLEU BAIX 

Contactes tèrmics MEDIA GREU MEDI 

Contactes elèctrics MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives MÈDIA LLEU BAIX 
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Exposició a radiacions MEDIA GREU MEDI 

Explosions BAIXA MOLT GREU MEDI 

Incendis BAIXA GREU BAIX 

O.R. : manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 

Malalties causades per agents físics MEDIA GREU MEDI 

Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 

3.- Norma de Seguretat 

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat 

 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales 

incorporades a mòduls de bastida tubular. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà 

d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 

definitives per a l’execució de l’ obra restant. 

Procés 

 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos 

específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 

d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

 S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell 

en el procés de construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

 En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de 

portar el cinturó de seguretat ancorat a: 

 Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que 

no ofereixi cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es 

trobarà constituït per un mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de 

manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la 

biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del 

treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga. 

 Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el 

desplaçament de l’ancoratge mòbil. 

 En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales 

metàl·liques manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder 

subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales 

metàl·liques manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part 

central. 
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 És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que 

aquesta es troba suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, 

sense que estigui suspès per cap grua. 

 La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les 

corresponents baranes reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia 

i entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

 S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres 

plantes de la realització del corresponent forjat. 

 Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, 

permeten que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al 

moment adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total seguretat 

 El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb 

proteccions de xarxes o barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de 

plataformes dissenyades per a aquesta finalitat. 

Durant la construcció de forjat. 

 Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà 

l’accés a aquestes mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la 

planta i subjecta a aquesta, així com, en el recolzament de la planta inferior tot i 

procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants. 

 En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part 

que ja es trobi col·locada. 

 L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la 

planta per evitar desplaçaments inútils per les bigues. 

 Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per 

mènsules. 

 A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En 

referència als ascensors es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al 

buit, així com les baranes perimètriques. I en referència als muntacàrregues, es posarà 

una barana abatible per protegir al personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. 

Quan s’aixequi aquesta barana per entrar la càrrega, quedarà bloquejat el 

muntacàrregues.  

 A cada planta s’instal·larà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en 

l’exterior, dos cables d’acer tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. 

Des del cable superior fins a terra es col·locarà la xarxa tipus tennis plastificada la qual 

serà clavetejada al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior. 

Protecció de buits horitzontals. 

 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en 

l’execució del propi forjat. 

 Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es 

clavetejaran a la mateixa. 
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 Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la 

col·locació de les malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o 

xarxes horitzontals. 

 S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en 

aquesta les peces de gran tonatge. 

 Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el 

transport de perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant 

una grua mòbil, considerant les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar 

dirigida per dos operaris en el seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes 

lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat 

de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment separades 

per garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º). 

  S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual 

s’aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades usades. 

 El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres 

elements auxiliars per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment 

eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 

 Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre 

pilars s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, 

que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

 Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran 

d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de 

caiguda a diferent nivell.  

 Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus 

mènsula. 

 Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de 

soldadura realitzats sobre la seva verticalitat. 

 És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons 

de soldadura a les alçades immediates inferiors 

 A les operacions de soldadura per a bigues, jàsseres, etc. realitzades in situ es 

confeccionarà una guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre 

d’alçada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. 

 Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats 

a la mesura requerida pel muntatge. 

 En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules 

antirretrocés, que les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, 

de gas estiguin subjectes al carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en 

bones condicions. 

 Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es 

procurarà limitar en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro 

fosa, i per això es col·locarà a la seva verticalitat una manta ignífuga. 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 9: Estudi de seguretat i salut 
 

36 
 

 Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, 

col·locant una manta ignífuga. 

 En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui 

convenientment aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el 

grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc de contactes 

elèctrics. 

 Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari 

que realitzi aquesta operació emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat 

o situat dintre d’una guíndola. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb protector 

auditiu tipus orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes 

de seguretat de cuir. 

 En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, 

l’operari ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les 

radiacions gamma li arribin el seu cos. 

 És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i 

l’elèctrode directament connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del 

tall d’obra deixar el grup transformador en tensió. 

 És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 

 En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant 

escales manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates 

antilliscant a la seva part inferior. 

 Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul 

d’escala de dos o tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant 

l’execució de l’estructura. 

 És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

 No s’ha d’emprar l’acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars. 

 Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran 

entre biga i biga, tot i procurant que la seva alçada no sigui mai superior a 0,5 metres. 

 La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que ja es trobi muntada. 

 La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga, tot i procurant que la seva alçada 

no sigui mai superior a 0,5 metres.  

 A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les 

armadures caldrà col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a 

mínim. 

 Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular 

exclusivament sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta 

finalitat. 

 L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar 

casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat 

de canya alta. 

 El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de 

freqüència. 
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 En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 

neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment 

aïllat, conforme a les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i 

sobreintensitats i curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent 

interruptor diferencial i els seus respectius magnetotèrmics. 

 Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat 

es procurarà que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors 

d’obra, amb la finalitat de canalitzar el trànsit del personal a l’obra. 

 Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels 

tancaments, es col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per facilitar l’elevació 

de material. 

 El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 

 El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons 

elevadors. 

 Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material 

emmagatzemat en ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra 

incendis del tipus que es necessiti. 

 Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 

 S’hauran d’emprar mantes ignífugues sempre que per les característiques del tipus de 

treball es pugui produir un incendi. 

 S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es 

realitzin treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de 

metalls mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

 S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 

 S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 

 S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 

 S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 

 S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs 

d’aquesta activitat. 

 Oxitallada 

 Escales de mà 

 Grup compressor i martell pneumàtic 

 Dúmpers de petita cilindrada 

 Planta de formigó 

 Bombatge de formigó 

 Serra circular 

 Armadura 
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 Grues i aparells elevadors 

 Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia 

 Passarel·les 

 Soldadura elèctrica 

 Esmoladora angular 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i 

entornpeu L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a 

mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 

metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 

mm. I reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un 

entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un 

gruix de ferro de 6mm. 

 Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub 

quadrat que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per 

guardacossos cada 2,5m. 

 Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

 Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un 

tornapuntes. La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida 

de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica 

ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat 

mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i 

empotrant-se al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la 

barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot 

plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador 

des d’una alçada de 6 metres com a màxim.  

 Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons de 2,5 

cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
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 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de material inflamable. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 

l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

5.- Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de 

petita cilindrada). 

Treball amb encofrats i armadures: 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de lona i cuir (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

Pels treballs amb el bufador: 

 Cascos de seguretat. 

 Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 

 Guants de cuir. 

 Davantal de cuir. 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir amb polaines. 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 
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 Cascos de seguretat. 

 Pantalla amb vidre inactínic. 

 Guants de cuir. 

 Davantal de cuir. 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir amb polaines. 

Treballs de bulonat: 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuir i lona (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir amb polaines. 

Treballs de formigonat i vibrat: 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat de goma de canya alta. 

 Guants de neoprè. 

 Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà als 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 

R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 

Normes UNE. 

9.13.7 ELEMENTS AUXILIARS 

Oxitallada 

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint 

present les següents condicions: 

 Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa 

protectora.  

 No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 

 Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i 

lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de 

manera perllongada.  

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
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 Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides 

de les que estiguin plenes.  

 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació 

constant i directa. 

 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no 

fumeu. 

 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la 

tasca. 

 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 

 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

 S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb 

major seguretat i comoditat. 

 S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per 

eliminar la possibilitat d’accidents. 

 L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de 

soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 

guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de 

seguretat. 

 No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les. 

 No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 

 Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les 

connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 

 Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les 

vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 

 Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, 

sota pressió a un recipient amb aigua. 

 No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de 

tancar sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur. 

 S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 

 S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 

 No s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 

 S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

 Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta 

adhesiva. 

 S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè 

color vermell). 

 No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara 

que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient 

perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

 Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar 

mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar. 
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 Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local 

benventilat. 

 Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el 

treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

 Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant 

encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.  

Escales de mà. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar 

engalzats. 

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu 

centre. 

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

 Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva 

part superior . 

 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 

 L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

Grup compressor i martell pneumàtic 

 El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a 

una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de 

esllavissades. 

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de 

manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de 

camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar 

moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell 

pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de 

protecció individual (auriculars o tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de 

tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas 

de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de 

col·locar sota un ombràcul. 

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors 

auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de 

mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 

metres dels martells (o vibradors). 
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 Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com 

tambéels mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 

 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 

 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 

 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat 

al circuit de pressió. 

 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, 

davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres 

antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si 

es troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, 

talús, pous s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de 

trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la 

mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit 

el seu ús com a transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 

Retroexcavadora 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició 

que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

 Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 

 Comprovar el clàxon de marxa enrere. 

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament 

prefixada, baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 

 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

o Posar el fre d’estacionament. 

o Posar en punt mort els diferents comandaments. 

o Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la 

bateria. 

o Treure la clau de contacte. 

o Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

o S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas 

de curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 9: Estudi de seguretat i salut 
 

44 
 

Bombeig de formigó 

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar 

especialitzat en aquest tipus de treball. 

 La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se 

les parts susceptibles de moviment. 

 La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris 

alhora, evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

 Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí 

de taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint 

la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 

 La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 

formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons 

o sobretensions interns. 

 Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a 

la canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del 

conducte. 

  És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els 

dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del 

circuit. 

  En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a 

zero i desmuntant tot seguit la canonada. 

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a 

elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés. 

 S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà 

de tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els 

circuits elèctrics apagats. 

 Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 

 Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la 

bolcada. 

Serra circular 

 S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 

 S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat 

per realitzar el tall. 

 S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del 

tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 

 S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 

 Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment 

entrescades. 

 En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests 

moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, 

s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
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 S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es 

dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre 

maquinària. 

Grua mòbil 

 Caldrà tenir present : 

o Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes 

estabilitzadores.* 

o No es treballarà amb el cable inclinat . 

 S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' 

aproven l'’instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells 

d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

Armadures 

 S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades. 

 L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que 

garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 

 S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 

 En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una 

zona d’ubicació propera als accessos de l’obra. 

 L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels 

ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el 

magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el 

taller de muntatge de cèrcols i graelles. 

 En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra 

net i endreçat. 

 Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 

 Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on 

es trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 

 Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc 

on s’estigui realitzant la soldadura. 

 El grup convertidor de l’equip d’instal·lació de la soldadura haurà d’estar 

convenientment aïllat de les seves parts actives. 

 En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la 

normativa d’oxitallada. 

Grues i aparells elevadors 

 En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de 

vetllar per à que es faci un correcte eslingat. 

 L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 

 S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

 Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 

deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
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 Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

 En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i 

dimensió dels seus corresponents dispositius. 

 El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

 La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

 Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que 

queda contemplat a la nostra legislació vigent : 

 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

d’elevació i la seva Manutenció. 

 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària 

MIEAEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues 

desmuntables per a l’obra. 

 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica 

complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en 

referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia) 

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment: 

 Comandaments, nivells i cables. 

I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a què ofereixin la seguretat 

respectiva (revisió del número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del 

cable). 

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran 

en els llocs determinats amb aquesta finalitat. 

Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran 

dirigides per un operari de provada experiència. 

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els 

desplaçaments es procurarà mantenir el trèpan el més aixecat possible. 

Passarel·les 

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de 

disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

 El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà 

relliscós. 

 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 

 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 

 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
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Soldadura elèctrica 

 � Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de 

soldador, guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, 

polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també 

hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de 

treball de l’elèctrode. 

 No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de 

cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls. 

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura 

elevada. 

 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la 

vertical del seu treball. 

 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu 

perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma 

de treball de com a mínim 60x60 

 No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de 

dipositar sobre un portapinces. 

 S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de 

començar els treballs. 

 Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

 S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la 

intempèrie. 

 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les 

pinces portaelectrodes i els borns de connexió. 

 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 

Esmoladores angulars 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de 

prevenir-los. 

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, 

emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del 

fabricant. 

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

 No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

 S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les 

característiques de la màquina. 
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 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de 

una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, 

sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la 

màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà 

d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant 

l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles 

desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és 

disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la 

postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de 

la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del 

nivell de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar 

a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables 

laterals o de pont. 

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la 

protecció corresponent per a la mà. 

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 

permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació 

del tall. 

 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, 

executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços 

laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que 

ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb 

una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els 

treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és 

complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a 

protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació 

al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols 

si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector 

auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

Formigoneres pasteres 

 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a 

una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així 
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el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de 

la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny 

donant-li un cert vessament. 

 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de 

perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES 

PERSONES NO AUTORITZADES”. 

 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o 

“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops 

o atropellaments. 

 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície 

d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda 

al mateix nivell per lliscament. 

 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els 

òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc 

d’atrapament. 

 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per 

moviments descontrolats. 

 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

 La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar 

connectades a terra. 

 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa 

elèctrica. 

 Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de 

realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar 

els conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com 

per netejar els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada. 

Màquina de trepar. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris 

deuran emprar ulleres antiimpactes 

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà 

mullar les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols 

l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del 

motor elèctric. 

Perforadora portàtil 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig 

correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 
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 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de 

protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament 

restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de 

connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina 

perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i 

produir serioses lesions. 

 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb 

un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 

 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà 

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les 

corresponents proteccions. 

 És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora 

portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

 

Instal·lacions d’higiene i benestar: 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 

preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 

considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 

següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o 

 construïdes a l’obra. 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaran equipats amb seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per 

cada 10 treballadors. 

 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 

d’una dutxa per cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 

mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 

treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 

d’alçada. 
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 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, 

ventilació, calefacció i il·luminació. 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i 

mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un 

mòdul a l’altre. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de 

construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al 

treball. 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en 

principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de 

l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir 

les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. 

S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra 

que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització 

segons la temporada. 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal 

i col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra 

ho permet. 

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària 

a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar 

permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si 

calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades 

mitjançant balises destellants durant la nit. 

 

Paris, juliol de 2014 

 

L’autor del projecte 

 

Ferran Garcia Rigau 
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1 OBJECTE 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, definir el procediment constructiu i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 

obres. 

1.1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries definides en el projecte “Projecte 

d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada 

amb la llera oest del torrent de l’Espelt”. 

1.1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, 

esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i 

al qual queden incorporats els articles modificats. 

 Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 NTE. Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

 Normes UNE declarades d’obligat compliment per OM de 5 de juliol de 1967 i 11 de 

maig de 1971. Resta de normes UNE. 

 NBE. Normes Bàsiques de l’Edificació. 

 Norma Sismoresistent. PD S-1.decret 3209/1974 de 30 d’agost. 

 Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovada per Reial Decret 776/1997 de 

30 de maig. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008, de 18 

de juliol. 

 Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 IAP. Instrucció sobre accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. OM de 

12 de febrer. 
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 Recomanacions per al projecte de ponts mixtes de carreteres. RPX-95. MOPTMA, 

octubre 1995. 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 Normes Bàsiques de l’Edificació NBE EA-95 “Estructures d’acer en l’edificació”, 

aprovada pel Reial Decret 1829/1995 de 10 de novembre. 

 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 NTL. Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl “José Luís Escario” per a 

l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència. 

 Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC). 

 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials “Esteban 

Terradas”. 

 Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1-IC i 8.2-IC i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3.-IC. 

 Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

 Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció aprovades pel 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 Decret 130/1998 de 12 de març sobre mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

àrees d’influència de carreteres. 

 Instrucció 7.1-I.C. , de plantacions en les zones de servitud. OM de 21 de març de 

1963. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntaments i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec tenint en 

compte el que s’especifica en el subapartat següent. 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Aquest Projecte té per objecte definir les obres necessàries per a la construcció de la 

passarel·la per a vianants i bicicletes connectant el centre cívic del barri de Fàtima amb les 

noves instal·lacions esportives construïdes a l’altre banda del torrent de l’Espelt. 
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La solució adoptada, es tracta d’una passarel·la en gelosia helicoïdal formada per dos vans 

asimètrics de 5,96 i 57,63m de llum respectivament i un únic accés situat a la llera oest i de 

29,16m de longitud.  

L’estructura principal de la passarel·la, està formada per arcs d’acer disposats en forma 

d’helicoide de 15cm de diàmetre i 2cm d’espessor  i tubs d’acer longitudinals de 25cm de 

diàmetre i 2cm d’espessor. L’estructura principal està recolzada sobre dues piles formades per 

braços d’acer de0,35x0,35x0,05m i per un fust mixt de secció quadrada de costat variable: 

0,70x0,70 a la base i 0,5x0,5 en el cap i d’altura, 5,2m. Les piles estaran recolzades sobre 

sabates de formigó armat de dimensions 5,5x5,5x1,5m. 

La plataforma s’ha dissenyat com un forjat col·laborant format per un perfil d’acer que a més 

d’actuar com encofrar del formigó, col·labora en la resistència. S’ha utilitzat un perfil INCO70.4 

i es disposarà una capa de formigó de 5 cm i una xapa de 0,75mm. Es disposarà d’un paviment 

de fusta IPÉ de duresa molt dura i composada per rastrells de 3m de longitud. 

1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat, estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la 

Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 

d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 

previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 Els plànols del projecte. 

 El Plec de Condicions Tècniques. 

 Els quadres de preus. 

 El preu i termini d'execució contractats. 

 El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la propietat. 

 Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 

 Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 

els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 

que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 

determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
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correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 

qualitat i seguiment de l'obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb 

la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.  

 Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 

per a evitar-los o minimitzar-los. 

 Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la propietat. 

 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per 

a lliurar a la propietat un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 

per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 

operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 

obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 

o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 

realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 

Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la 

propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 

les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 

estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 

quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 

podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 
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La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 

de les obres. 

1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 

constin al Projecte, aixecant-se l'Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 

sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 

forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància 

es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació 

de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors 

a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 

amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 

El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los 

a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes 

o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 

d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

1.4.2 PLÀNOLS D’OBRA 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona 

i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 

els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 

reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 

fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 

format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran 

adequadament les disposicions adoptades. 
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El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 

qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 

parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 

sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 

directament o ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 

petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de 

les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 

dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. 

La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 

formulada. 

1.4.3 PLA D’OBRES 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la propietat al temps i en raó del 

Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

El programa de Treball comprendrà: 

 La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 

formaran el programa de treball. 

 Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 

camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 

la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

 Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 

data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 

realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 

capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 

el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 

que es trobi a l'obra. 

 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 

altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
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 Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 

de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 

seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la propietat ho cregui 

convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 

d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4 CONTROL DE QUALITAT 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 

material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 

no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 

que s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la 

propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 

capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 

penalització econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 

en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu 

arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 

disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 
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El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 

dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.4.5 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A LA EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 

Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 

treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 

per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 

compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 

d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 

persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la 

capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 

l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 

zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.6 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans del inici 

de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 

ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 

la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa 

que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec 

del Contractista. 

1.4.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 
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El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 

tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 

amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

1.4.8 SEGURETAT I SALUT A LA FEINA 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 

seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al 

projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans del inici de les 

obres. 

1.4.9 AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 

tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons 

hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 

ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 

subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 

maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 

de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

1.4.10 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 

obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
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1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 

suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 

dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 

Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cora acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

1.5.2 ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.2.1  PREUS UNITARIS 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 

als amidaments per obtenir el import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, sense poder el contractista reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 

varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no es poden argumentar 

com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un 

document merament informatiu. 

1.5.2.2  ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

 Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 
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 Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 

carburants. 

 Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

 Les despeses de conservació de desguassos. 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

 Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

 Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

 Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

Paris, setembre de 2014 

 

L’autor del Projecte 

 

Ferran Garcia Rigau 

  



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de condicions tècniques particulars 

DOCUMENT 3 – Plec de condicions  



16 
 

ÍNDEX 

1. Materials ................................................................................................................. 17 

1.1 Aspectes generals .......................................................................................................... 17 

1.2 Materials bàsics ............................................................................................................. 17 

1.3 Materials per a estructures ......................................................................................... 105 

1.4 Materials per a proteccions i senyalització ................................................................. 110 

1.5 Materials per a instal·lacions d’enllumenat ................................................................ 113 

1.6 Materials per a equipaments fixos .............................................................................. 116 

2. Elements compostos ............................................................................................. 119 

2.1 Elements compostos bàsics......................................................................................... 119 

3. Partides d’obra d’edificació .................................................................................. 123 

3.1 Estructures .................................................................................................................. 123 

3.2 Paviments .................................................................................................................... 137 

4. Partides d’obra d’enginyeria civil .......................................................................... 140 

4.1 Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus ............................. 140 

4.2 Fonaments, contencions i túnels ................................................................................ 158 

4.3 Estructures .................................................................................................................. 171 

4.4 Proteccions i senyalització .......................................................................................... 219 

4.5 Instal·lacions d’enllumenat ......................................................................................... 223 

4.6 Equipaments ................................................................................................................ 228 

  



17 
 

1. MATERIALS 

1.1 ASPECTES GENERALS 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 

materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica 

no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 

existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

Els materials presents en el Present Projecte, les especificacions dels quals no figurin en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquests a 

la normativa vigent o als plecs de caràcter general, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 

director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.2 MATERIALS BÀSICS 

1.2.1 LÍQUIDS 

1.2.1.1 NEUTRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 

<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
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L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 

protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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



19 
 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de 

l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  
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1.2.2 - GRANULATS 

1.2.2.1 SORRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

     - De pedra calcària  

     - De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 

fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 

per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 

l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 

confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 

classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-

ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 

que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 

àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 

2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  
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     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
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Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 

de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les 

condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
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- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 

abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 

necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  
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- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 

rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 

que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig 

del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 

pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 

presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les 

propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins.  
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S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

1.2.2.2 GRAVES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 

els següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 

fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 

per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 
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     - Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 

l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 

de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
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Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents 

de formigó.  

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 

formigonat) 
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- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
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- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
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- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-

ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat 

que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat 

àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 

2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 

del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 

estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de 

la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
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- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 

granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 

d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 

successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 

geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 

compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 

fracció del mateix inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 

condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 

condicions: 

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
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- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
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- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 

s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 

abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 

necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  
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- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  

     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 

DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert.  

 

1.2.3 – AGLOMERATS I CONGLOMERATS 

1.2.3.1 CIMENTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
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acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 

de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 

l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1.  

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 
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- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 

han de ser declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
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Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 

han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 

homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
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- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 

CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
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- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 

l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
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- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 

complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 

per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 

l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 

aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 

establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 

1.2.3 FORMIGONS DE COMPRA 

1.2.3.1 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065ED0B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
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- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 

del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 

ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 

relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 

l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici 

no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 

cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de 

superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 

de la norma EHE-08  



54 
 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 

ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 

normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 

(CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 

ESP VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
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- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-

EN 14216)   

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60   

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
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¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 

mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  
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- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

     - Resistència a la compressió  

     - Tipus de consistència  

     - Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

     - Contingut de ciment per m3  

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

     - Tipus, classe i marca del ciment  

     - Contingut en addicions  

     - Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 

es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
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12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o 

es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-

08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 

12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 

anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat 

el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 

del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 

mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 

característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 

6,00 metres 
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Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 

83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 

s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 

establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 

contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 

dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
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- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 

resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 

tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 

estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  

>= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 

mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
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Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 

ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual 

o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 

resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es 

podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 

als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 

repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 

d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
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El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 

lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 

proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 

l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 

podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 

següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 

treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 

1.2.3.2 FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B06NMA2C. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 

que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 

físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 

contenen poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
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S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 

contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 

de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 

de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 
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     - Tipus i quantitat d'additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 

que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 

mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
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B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0710180. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 

5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 

pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 

interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
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- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma 

d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
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- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
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Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a 

material d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d'us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
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     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 

CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
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- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 

mescla  

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 

PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 

i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 

(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 

proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 
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- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 

D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una 

sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió 

(UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-

11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 

RAM DE PALETA:  
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No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 

% del previst en el projecte.  

 

1.2.4 FERRETERIA 

1.2.4.1 FILFERROS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  

- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
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- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 

Designación de calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 

1.2.4.2 CLAUS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
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Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 

per a unir els bastiments amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 

UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  
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UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 

1.2.5 ACER I METALLS EN PERFILS I BARRES 

1.2.5.1 ACER EN BARRES CORRUGADES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d'estar uniformement espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
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     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 
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Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
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¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 

mm 

S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  

Toleràncies:  

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 

ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 
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- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 

deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 

l'EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 

demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat: 
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          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 

següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 

l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 

signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A 

més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 

resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 

contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 

sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 

control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
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     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 

seva fabricació en obra:  

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 

com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 

Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
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disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 

10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 

rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a 

simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques 

respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies 

establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 

qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 

la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-

092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 

cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 

d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 

lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 

contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 

les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 

raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
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al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els 

límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 

comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 

defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 

1.2.6 MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

1.2.6.1 TAULONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 



93 
 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

1.2.6.2 LLATES 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
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Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 
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¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

- Torsió:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

1.2.6.3 PUNTALS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  

S'han considerat els tipus següents:  
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- Puntal rodó de fusta  

- Puntal metàl·lic telescòpic  

PUNTAL DE FUSTA:  

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

Toleràncies:  
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- Diàmetre:  ± 2 mm  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Fletxa:  ± 5 mm/m  

PUNTAL METÀL·LIC:  

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

1.2.6.4 TAULERS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  

- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
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- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent.  

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  

No ha de tenir defectes superficials.  
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Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 

es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 

especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 

per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 

l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 

seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
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El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 

seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 

per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

1.3 MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

1.3.1 MATERIALS PER A PAVIMENTS 

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 

PARQUETS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Posts de fusta per a parquet.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Plaques formades per llistons encolats 

- Posts de cantells rectes per a parquets adherits 

- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.  

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.  

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  

La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a 

l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la 

norma UNE 56-810.  

Qualitat mínima de la fusta (UNE 56809-1):  Classe I  

Espècies de fusta admissibles: 

- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5 

- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3  

Humitat de les peces (H) (UNE 56-529) 

- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11% 
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- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9%  

Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2  

Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 

mm  

Toleràncies:  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

PLAQUES:  

Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 0,2 mm  

- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm  

POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:  

Posts de fusta massissa de classe I.  

El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb 

un angle cap a l'interior (6º), per a evitar que l'adhesiu pugi. 

La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l'adherència, de fondària < 1/5 gruix del 

post.  

Llargària:  200 - 450 mm  

Amplària:  50 - 70 mm  

Gruix:  10 - 14 mm  

Toleràncies:  

- Llargària:  ± 0,2 mm  

- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm  

POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:  

Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.  

 Llargària:  350 - 600 mm  

 Amplària:  70 - 140 mm  

Gruix:  17 - 22 mm  
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Toleràncies:  

- Llargària:  ± 5 mm  

- Amplària:  ± 0,5 mm  

FUSTA DE ROURE:  

La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran 

resistència mecànica. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts 

a l'albeca blanca, al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars.  

Densitat kg/dm3:  0,7 - 0,75  

FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:  

La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència 

mecànica. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.  

Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.  

Densitat kg/dm3:  0,9 - 1  

FUSTA DE CASTANYER:  

La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a 

l'albeca blanca i al duramen vermell fosc.  

Densitat kg/dm3:  0,55 - 0,75  

FUSTA DE JATOBA:  

La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig. 

Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor. 

Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls.  

Densitat kg/dm3:  0,95 - 0,97  

FUSTA D'IPÉ:  

La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrós rogenc al 

duramen.  
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Densitat kg/dm3:  0,9 - 1  

FUSTA DE MERBEAU:  

La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l'albeca i de color marró fosc o 

marró gris al duramen.  

Densitat kg/dm3:  0,73 - 0,83  

FUSTA DE SUCUPIRA:  

Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els 

tèrmits. 

La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marró fosc o marró 

vermellós al duramen.  

Densitat kg/dm3:  0,915  

FUSTA DE PI:  

Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, 

amb un gruix d'1,5 a 3 mm. 

Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen.  

Densitat kg/dm3:  0,50 - 0,59  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions 

mecàniques. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies 

planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 

- Marca del fabricant i país d'origen 

- Designació del tipus de fusta 

- Dimensions nominals i quantitat subministrada 

- Contingut d'humitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es 

demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

     - Qualitat mínima de la fusta (UNE-EN 13226) 

     - Densitat 

     - Duresa (UNE 56534)  

     - Grau d'humitat (UNE 56810) 

     - Resistència a la flexió 

     - Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910) 

     - Característiques geomètriques.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  



110 
 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 

podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 

fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 

1.4 MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

1.4.1 BARANES I ÀMPTITS 

1.4.1.1 BARANES D'ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 

tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
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El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  

Toleràncies:  

- Llargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 

qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al 

plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238). 
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     - Assaigs estàtics 

     - Assaigs dinàmics 

     - Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 

     - Massa de recobriment (mètode magnètic)  

     - Assaig d'adherència del  

     - Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, 

segons UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 

han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb 

les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses 

incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 

d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 

1.5 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

1.5.1 LLUMS PER A EXTERIORS 

1.5.1.1 LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, 

FLUORESCÈNCIA I LEDS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llum decoratiu amb difusor o sense, del tipus 1, 2, 3 o 4, de forma troncopiramidal, cilíndrica o 

de focus orientable amb làmpada d'incandescència de fins a 200 W, PAR-38 de fins a 150 W o 

PAR-56 de 300 W.  

S'han de considerar els tipus de portalàmpades següents:  
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- E-27 

- Gx16 d  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar formada per una estructura metàl·lica decorativa formada per la carcassa, la tapa, la 

base de subjecció, el reflector, un suport intern per al portalàmpades i la instal·lació elèctrica i 

un tancament format pel difusor.  

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra".  

L'interior ha de ser facilment accessible per a la connexió elèctrica i la reposició de làmpades.  

Aïllament (REBT):  Classe I  

Acabat decoratiu:  Capa antioxidant i pintat  

Tipus de portalàmpades (UNE-EN 60238): 

+--------------------------------------------------------+ 

¦Portalàmpades ¦             E-27               ¦Gx16 d  ¦ 

¦--------------¦--------------------------------¦--------¦ 

¦Làmpada       ¦   incandescència     ¦ PAR-38  ¦PAR-56  ¦ 

¦--------------¦----------------------¦---------¦--------¦ 

¦Potència      ¦60 ¦80 ¦100 ¦150 ¦200 ¦100 ¦150 ¦ 300    ¦ 

+--------------------------------------------------------+  

Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

S'ha de subministrar amb làmpada.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control de recepció i identificació dels materials  

- Verificació de les característiques de les lluminàries  

- Verificació dels equips auxiliars  

- Verificar sistema de manteniment i conservació  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que 

DF estipuli quantitats superiors.  

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 

regulació de cadascuna de les llumeneres.    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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1.6 MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

1.6.1 Equipaments per a ports 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements d'amarratge.  

S'han considerat els elements següents: 

- Norais de fosa 

- Argolles amb ancoratges 

- Cadenes i grillons de fixació d'acer galvanitzat 

- Amortidors 

- Cables d'amarrador 

- Cap de fibres de polièster  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

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

condicions ambientals marines.  

AMORTIDORS:  

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

Freqüència de vibració de cada conjunt:  <= 10 Hz  

CABLES D'AMARRADOR:  

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

compostos de diversos cordons.  

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

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

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

Tensió de ruptura:  >= 17 N/mm2  

Toleràncies:  
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- Diàmetres:  ± 0,5%  

- Llargària:  ± 5%  

NORAIS:  

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

El material ha de ser acer emmotllat.  

El tipus ha de ser AM52 i grau C.  

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

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

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

Contingut en fósfor:  0,05%  

Contingut en sofre:  0,04%  

Resistència a tracció:  >= 520 N/mm2  

Límit elàstic:  >= 250 N/mm2  

CADENES I GRILLONS D'ACER GALVANITZAT:  

Les soldadures han d'estar galvanitzades en fred.  

Protecció de galvanitzat:  >= 385 g/m2  

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

Resistència a tracció:  >= 330 N/mm2  

Toleràncies:  

- Mesures linials:  ± 0,5%  

- Gruixos:  ± 0 mm  

- Angles:  ± 2°  

CAP DE FIBRES DE POLIÈSTER:  

Densitat linial per als caps de 20 mm de diàmetre: 

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

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

- Cap de 8 cordons:  >= 303 g/m  
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Força de trencament per als caps de 20 mm de diàmetre: 

- Cap de 3 cordons:  >= 6230 daN 

- Cap de 4 cordons:  >= 5610 daN 

- Cap de 8 cordons:  >= 6230 daN  

Toleràncies: 

- Densitat linial:  ± 5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Subministrament: Embalats i protegits.  

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

terra.  

CABLES D'AMARRADOR O CAPS DE FIBRES:  

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

cable o del cap.  

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

terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CABLES D'AMARRADOR:  

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales  

CAP DE FIBRES DE POLIÈSTER:  
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* UNE-EN 697:1996 Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliéster.  

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

2. ELEMENTS COMPOSTOS 

2.1 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

2.1.1 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

2.1.1.1 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 

el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm  

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  

Toleràncies:  
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- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C.  

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 

no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua 

abans d'introduir-la a la formigonera.  

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  
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2.1.2 ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 

armat, elaborades a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall 

no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 

12 mm, que han de complir: 
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- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  
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Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de 

prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 

colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 

compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).   

 

3. PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ 

3.1 ESTRUCTURES 

3.1.2 – ESTRUCTURES D’ACER 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1  

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 

2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i nivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques 

mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 

embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  
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- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 

l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm 

per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 

calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 

mínim: 
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- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a 

l'article    

       76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 

de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  
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En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 

en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 

que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 

debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals 

o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 

pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 

sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 

del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 

cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 

que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer 

cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 

cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
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- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de 

les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 

d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 

malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
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Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
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* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 

desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 

la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 

aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 

dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 

aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 

muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 
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-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 

elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 

per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 

de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos 

i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  
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Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 

mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 

la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de 

la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 

20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 

i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 

mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 

Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  
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En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 

amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 

del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 

unions en T quan aquestes siguin a topar.  

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per 

a elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
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No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 

3.2 PAVIMENTS 

3.2.1 PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I COMPOSITES DE FUSTA 

3.2.1.1 PARQUETS CLAVATS 

 

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

 

Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de parquet 

- Reblert dels junts  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar.  

Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar 

una superfície plana i llisa de textura uniforme.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Les peces s'han de col·locar a tocar.  

Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals.  

L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol.  

Llargària dels posts:  >= 40 cm  

Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular):  >= 2 x ample post  

Junt perimetral:  15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)  

Junts entre posts 

- Amplada mitja:  <= 2% ample post 
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- Amplada màxima:  3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5%  

- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm 

- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm  

- Distància entre el parquet i els paraments verticals:  + 4 mm  

- Alineació entre peces: 

     - Parquet de posts junt espiga:  <= 2mm/2m 

     - Parquet de posts junt regular: 

          - Extrems de posts alternatius:  3 mm 

          - Extrem post a centre post contigu:  3 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.  

El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.  

Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: 

- Humitat relativa de l'aire: 

     - Zones de litoral:  < 70% 

     - Zones d'interior peninsular:  < 60% 

- Humitat de les llates :  <= 18% 

- Humitat del morter de subjecció de les llates:  <= 2,5% 

El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que 

s'exigeixen al paviment acabat.  

Els posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades 

sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins 

de la llata un mínim de 20 mm.  
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Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 

tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat 

d'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del 

parquet.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació de l'adhesiu (si és el cas). 

- Col·locació de les peces de parquet. 

- Polit i planejat del parquet col·locat. 

- Acabat de la superfície del paviment.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

 

4. PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 

4.1 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1.1 MOVIMENTS DE TERRES 

4.1.1.1 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 

 

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

 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.  

S'han considerat els tipus d'excavació següents:  

- Excavació en terra amb mitjans mecànics  

- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora  

- Excavació en roca mitjançant voladura  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió  

Excavacions amb explosius:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines 

o camions.  

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
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EXCAVACIONS EN ROCA:  

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.  

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.  

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.  

TERRA VEGETAL:  

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el 

seu defecte, l'especificat per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 

terreny no excavat.  

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos.  
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 

de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m 

que s'haurà d'extreure després manualment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.  

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 

cunetes), s'han de fer com més aviat millor.  

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.  

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.  

EXCAVACIONS EN ROCA:  

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 

més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord amb les instruccions de la DF.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
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S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i 

dels detonadors.  

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381.  

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma.  

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries.  

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures.  

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius.  

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a 

l'ús definitiu previst.  

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es 

pot reduir la càrrega al 55%.  

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF.  

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
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En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el 

cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament.  

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure.  

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 

començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb.  

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama.  

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir 

angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada.  

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
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Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega 

d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre 

els treballs i avisar a la DF.  

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer.  

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes.  

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat.  

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 

l'accionament de l'explosor.  

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
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No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

 

4.1.1.2 Excavacions de rases, pous i fonaments 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 

amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius.  

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

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  

Excavacions amb explosius:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 

a l'assaig SPT.  
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L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 
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     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 

de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material 

tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 

s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.  

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i 

dels detonadors.  

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
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paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381.  

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma.  

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries.  

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures.  

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius.  

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a 

l'ús definitiu previst.  

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es 

pot reduir la càrrega al 55%.  

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap 

a l'exterior.  

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF.  

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
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Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el 

cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament.  

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure.  

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 

començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb.  

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama.  

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir 

angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada.  

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  
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Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega 

d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre 

els treballs i avisar a la DF.  

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer.  

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes.  

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat.  

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 

l'accionament de l'explosor.  

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 

i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
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4.1.1.3 Esbrossada de terreny 

 

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

 

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

camió.  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.  

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació.  

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, 

l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin 

mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.  

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha 

d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

4.2 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

4.2.1 LLOSES 

4.2.1.1 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 

 

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

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i 

la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Lloses de fonament  

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

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

- Nivells: ± 20 mm  

- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 



160 
 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 

DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
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Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 

de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.  
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- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 

per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 

de l'element formigonat.  

 

4.2.1.2 ARMADURES PER A LLOSES I FONAMENTS 

 

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

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Fonaments  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 
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- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 

intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832.  
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 

seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  
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- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup).  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 

EHE).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
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El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 

69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
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- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

4.2.2 ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

 

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

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

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

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 

cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de 

neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
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- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 

 

4.3 ESTRUCTURES 

4.3.1 ESTRUCTURES D’ACER 

 

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

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1  
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- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1  

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 

2011, UNE-EN 10025-2  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  

- Galvanitzat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura  

- Col·locació amb cargols  

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  

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

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i marcat dels eixos  

- Col·locació i fixació provisional de la peça  

- Aplomat i nivellació definitius  

- Execució de les unions, en el seu cas  

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques 

mecàniques.  

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF.  

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
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Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar 

embalats i identificats adequadament.  

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat.  

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc.  

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge.  

Toleràncies d'execució:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 

l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm 

per sota del nivell del formigó.  

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi.  

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert.  

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi  

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions 

del seu fabricant.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
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S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a 

calibrats.  

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol.  

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol.  

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  

Toleràncies d'execució:  

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a 

l'article    
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       76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats: 

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 

de l'EAE  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura.  

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base.  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió.   

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller.  

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits 

en els punts de subjecció.  

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
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Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment.  

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins 

que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 

debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària.  

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals 

o per càrregues provisionals de muntatge.  

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament.  

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 

desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat 

superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.  

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 

pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental.   

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
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Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3.  

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 

sempre que proporcioni un acabat equivalent.  

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces.  

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars.  

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 

del muntatge.  

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 

cicles addicionals de collat .  

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 

que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer 

cicles addicionals de collat.  

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin.  

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 
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- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat.  

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb 

cobertes impermeables.  

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de 

les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 

d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 

segons l'UNE-EN 287-1.  

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
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Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 

seques i lliures de condensacions.  

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer 

malbé les peces.  

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall.  

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 

l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar.  

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE).  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 

desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
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La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 

la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 

aquesta serà rebutjada.  

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 

dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 

aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 

muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris.   

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 

elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 

per la DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció.  

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 
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-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema.  

UNIONS SOLDADES:  

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 

de l'EAE.  

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos 

i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF.  

UNIONS CARGOLADES:  

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 

mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i 

la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  

UNIONS SOLDADES:  

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de 

la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  

UNIONS CARGOLADES:  

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 
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20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 

i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el 

resultat.  

UNIONS SOLDADES:  

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per 

mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions 

Particulars de l'obra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

UNIONS SOLDADES:  

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 

amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% 

del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 

unions en T quan aquestes siguin a topar.  
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Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  

UNIONS CARGOLADES:  

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per 

a elements secundaris com rigiditzadors.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

UNIONS SOLDADES:  

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 

4.3.2 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

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

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i 

la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Pilars  

- Bigues  

- Estreps  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  
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- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

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

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
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Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
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- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
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     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 

DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 

de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 

posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
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L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 

garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  

ESTREPS:  

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després.  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment 

del formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 

disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres 

elements del sostre.  

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 

hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  



191 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  
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No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 

per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 

de l'element formigonat.  

 

4.3.2.1 FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 

camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i 

la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Lloses i bancades  

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

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 

l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 

DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva.  
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La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 

una compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 

de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  



196 
 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 

hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 

moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 

condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 

prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 

establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 

realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 

norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 

per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 

de l'element formigonat.  

 

4.3.3 ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENTS 

4.3.3.1 ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER 

DE CIMENT 

 

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

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 

armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila 

expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, 

d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades 

a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals  

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 

manualment.  

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

En el cas d'armadures: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

En el cas de formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Cura del formigó 

- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul  

ARMADURES:  

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni 

altres substàncies perjudicials.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.  

No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 

mm. 

No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 

compressió.  

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 

etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.  

Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  

Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm  

Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D 

màxim; >= 10 mm  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

FORMIGONAMENT:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ARMADURES:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.  

Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 

mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.  

FORMIGONAMENT:  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la 

DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.  

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 

pressió del formigó fresc.  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  
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Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i 

sense segregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARMADURES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

4.3.4 ARMADURES PASSIVES 

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

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
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- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets 

aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma 

d'U  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 

intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal.  
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 

seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 

classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'UNE 36831.  

BARRES CORRUGADES:  

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup).  
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran.  

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 

granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 

EHE).  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades 

a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons 

l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 

69.8.2 de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  

La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 

500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps 

màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 

posició.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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BARRES CORRUGADES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:  

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

4.3.5 MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D’ALLEUGERIMENTS 

4.3.5.1 ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 

 

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

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 
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- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 

reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 

grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, 

desclavament i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 

junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 

desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
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No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 

esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 

procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes  

   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 

rigidesa  

   suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
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causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 

dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 

que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 

que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 

del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 

exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 

poder avaluar el seu comportament durant l'execució  

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adient  

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
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¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 

l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 

d'acord amb el tesat de les armadures.  
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FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 

resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 

esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 

impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 

articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 

dels sotaponts i puntals als sostres.  

ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10.  

ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 

llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 

a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó.  
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 

els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

4.3.6 ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

 

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

 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, 

col·locat entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al 

suport dels mecanismes de recolzament.  

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

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament  
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Base d'anivellament: 

- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 

- Neteja de les bases de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament  

CONDICIONS GENERALS:  

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.  

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir 

el bon funcionament del recolzament.  

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de 

l'aparell utilitzat:  

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Posició en planta:  ± 1 mm  

- Replanteig de cotes:  ± 10 mm  

RECOLZAMENTS:  

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.  

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.  

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.  

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits 

entre ell i les bases d'anivellament.  

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.  

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases 

d'anivellament.  

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.  

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals 

idèntics sota càrregues verticals idèntiques.  
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Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han 

d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins 

els elements estructurals que s'han de suportar.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm  

- Llargària:  ± 5%  

- Amplària:  ± 5%  

- Gruix:  ± 1 mm  

BASE D'ANIVELLAMENT:  

Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de 

ser planes i horitzontals.  

No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.  

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la 

inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el cas.  

Distància entre les dues superfícies a recolzar:  >= 15 cm  

Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a 

recolzar:  >= 10 cm  

Alçària de la base inferior:  >= 5 cm  

Alçària de la base superior:  >= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 

ESTRUCTURES:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas).  

- Replanteig dels punts de recolzament.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació.  

- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 

ESTRUCTURES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 

ARMAT:  

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells 

de recolzament.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  
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En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, 

s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 

ESTRUCTURES:  

Per a cada base executada: 

- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

- Control dimensional en planta i alçat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 

ARMAT:  

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE 

NEOPRÈ ARMAT:  

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT:  

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, 

s'analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució.  

 

 

4.4 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

4.4.1 BARANES I AMPITS 

 

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

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 

que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 

a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 

d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial 

habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de 

la línea d'inclinació de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 

ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
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Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 

definitivament al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-

FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

4.5 INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

4.5.1 LLUMS PER A EXTERIORS 

 

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

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de 

vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.  

- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip, amb làmpada de llum 

mixta, acoblat al suport.  

- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb 

allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport.  

- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, 

amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.  

- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, amb allotjament per a 

equip o sense, amb làmpada de llum mixta, acoblat al suport.  

- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat.  

- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat.  

- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada d'incandescència, col·locat.  

- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat.  

- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus 

orientable, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta.  

- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric 

amb suport d'alumini amb equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri, acoblat al 

suport.  

- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb 

equip incorporat o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport.  
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- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material 

termoplàstic, de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aliatge anticorrosiu, per a 

làmpada de quars-iode, encastat.  

- Llums decoratius per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta i 

d'halogenurs, col·locat  

S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  

- Acoblada al suport mitjançant brides  

- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  

- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  

- Muntada amb pinça  

- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny  

- Encastada al paviment  

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

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades  

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 

motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 

lluminària.  

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
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Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment.  

LLUM DECORATIU:  

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:  

- Verticalitat:  <= 10 mm  

- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  

LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT:  

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  

- Posició:  ± 50 mm  

LLUM SUBMERGIBLE:  

El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament.  

En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i 

tancament o ajustatge.  

A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor.  

Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de 

l'aigua.  

Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició en alçària:  ± 20 mm  

- Posició lateral:  <= 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  

Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.  

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del 

llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

LLUM SUBMERGIBLE:  

Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 

d'estanquitat.  

La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés 

lliure del cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07.  

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público.  

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  

LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA:  

* UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de 

funcionamiento.  

LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:  

* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de 

funcionamiento  

* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 

seguridad.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 

l'equilibrat de fases, si és el cas.  

- Mesurar nivells d'il·luminació  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució.  

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 

4.6 EQUIPAMENTS 

4.6.1 EQUIPAMENTS PER A PORTS 

 

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

 

Elements d'amarratge col·locats.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Norai roscat a perns d'ancoratge 

- Argolla ancorada al moll o pantalà 

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

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

- Col·locació i muntatge dels elements  

CONDICIONS GENERALS:  

Han de poder suportar, sense desplaçaments ni deformacions no previstes, els amarratges de 

les embarcacions.  

NORAIS:  

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

desitjada.  

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

de la superestructura de formigó.  
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Els forats d'allotjament dels perns han d'estar omplerts amb greix antioxidant.  

CADENA GALVANITZADA:  

Ha d'estar subjecte a punts galvanitzats fixos a terra.  

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

traccionats en cas d'esforç màxim.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 9 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Document nº 4: Pressupost 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 9 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Justificació de preus 



Pressupost de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/8/2014 Pàg.: 1

MA D'OBRA

   

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,6800 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,3600 €



Pressupost de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/8/2014 Pàg.: 2

MATERIALS

   

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,

classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats

segons UNE-EN 420

21,3100 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9

mm, per a seguretat i salut

1,1600 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,1300 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a

prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813

92,4500 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

19,3500 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua

d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament

dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons

UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

31,1000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb

tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element

dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a

un element d'amarrament composat per un terminal

manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,0400 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a

una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5

96,2600 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,3700 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures

epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,4100 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,

resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb

turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,1600 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,5000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,

amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola

antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,5200 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 12,8000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

5,8200 €



Pressupost de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/8/2014 Pàg.: 3

MATERIALS

   

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,

de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN

340

4,5300 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color

fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,0300 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,

homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,7400 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a

ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de

cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,4000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons

UNE-EN 140

1,6200 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i

UNE-EN 458

15,0100 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN

352-2 i UNE-EN 458

0,2200 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de

mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada

d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció

DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,1500 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta

elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons

UNE-EN 1731

3,7400 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura

de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament

nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50

mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

6,1500 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura

universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors

circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,0200 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura

universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,

homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,9700 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

5,9100 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,2200 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i

antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera

reforçada, homologades segons DIN 4843

60,6400 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre

fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

9,7700 €
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BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,0000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

78,9900 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

118,4900 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

119,2100 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat,

per a seguretat i salut

52,9100 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per
a seguretat i salut

47,3800 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a

obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues

planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de

PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica

amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

40,8000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra

de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre

xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

34,0000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre

xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat

amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

46,7500 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra

de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes

d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre

xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos

elèctric 50 litres

42,5000 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

37,9800 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos,

per a seguretat i salut

32,2800 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,6300 €

BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2

usos, per a seguretat i salut

27,3200 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,9200 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o

pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut

5,5200 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de

forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per

ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,0400 €
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BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell,

de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,

per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,0700 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de
forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per

ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,3100 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins

12 m de distància, per a seguretat i salut

8,0400 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,8200 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal

descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de

diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,8200 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla

d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,1300 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a

peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i

salut

0,8100 €

B1Z4501A 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, per a seguretat i salut

0,9300 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,

per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,1300 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,4300 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a

seguretat i salut

0,9000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a

4 usos, per a seguretat i salut

10,8900 €



Pressupost de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/8/2014 Pàg.: 6



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 9 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Pressupost 



Pressupost de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 14/08/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 01  PROTECCIONS DEL CAP

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 02  PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 03  PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU

1 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 04  PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI

1 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 05  PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIOR

1 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 06  PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS

1 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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4 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 07  PROTECCIONS DEL COS

1 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de
qualitat F5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
Titol 3 08  ROBA DE TREBALL

1 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 97,000 3,000 291,000

TOTAL AMIDAMENT 291,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 50,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 10,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
Titol 3 02  ABALISAMENT

1 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT

EUR
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Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 7,000 50,000 3,500 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  EQUIPAMENTS
Titol 3 01  MÒDULS PREFABRICATS

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  EQUIPAMENTS
Titol 3 02  EQUIPAMENT MÈDIC

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  EQUIPAMENTS
Titol 3 03  MOBILIARI I APARELLS

1 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  MESURES PREVENTIVES

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,91 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,02 €

(CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1424340P-4 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H1425450P-5 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,74 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H142AC60P-6 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

H1455710P-10 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H145F004P-12 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H145K153P-13 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,31 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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H1461110P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1463253P-15 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1465275P-16 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H1465277P-17 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,50 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1465376P-18 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H146J364P-19 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H1474600P-20 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H147A300P-21 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,
d'aliatge lleuger, de qualitat F5

96,26 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H147D102P-22 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,04 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H147K602P-23 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,10 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H147L015P-24 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,52 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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H147M007P-25 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

92,45 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H147N000P-26 u Faixa de protecció dorslumbar 22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

H1481131P-27 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1485140P-28 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

H1487350P-29 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

H151A1K1P-30 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,91 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

H152J105P-31 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H153A9F1P-32 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

H15Z1001P-33 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 41,45 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1004P-34 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,87 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H6AA2111P-35 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,75 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

HBB11111P-36 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,15 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

HBB11251P-37 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,85 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

HBBAA005P-38 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,76 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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HBBAB115P-39 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,73 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBAC005P-40 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,91 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HBBAE001P-41 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAF004P-42 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,95 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

HBC12900P-43 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària 27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-44 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1B130P-45 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

42,50 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU1D150P-46 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)

HQU1E150P-47 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

40,80 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HQU27502P-48 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,55 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2GF01P-49 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,82 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU2P001P-50 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQUA2100P-51 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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HQUA3100P-52 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAP000P-53 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,91 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,02 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de

50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,15 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat

amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de

50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN

1731

3,74 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62 €
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B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,03 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,31 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,82 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

60,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,52 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,52000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,50 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

96,26 €

B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D,

d'aliatge lleuger, de qualitat F5

96,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,04 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

31,10 €
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B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

31,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,52 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,90000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

19,35000 €

Altres conceptes 2,27000 €

P-25 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

92,45 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,

homologat segons UNE-EN 813

92,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,13 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,80 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 12,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la

xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,91 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm

de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,

per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,15600 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04400 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,54000 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-31 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,54 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,39200 €

Altres conceptes 4,14800 €

P-32 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,00 €
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B1Z4501A 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, per a seguretat i salut

11,62500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,16000 €

Altres conceptes 6,21500 €

P-33 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 41,45 €

Altres conceptes 41,45000 €

P-34 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,87 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-35 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,75 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a

seguretat i salut

0,03900 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,81000 €

Altres conceptes 1,90100 €

P-36 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

51,15 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 32,28000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-37 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,85 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 37,98000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-38 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,76 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text

en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,

per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de

diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,82000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-39 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,73 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text

en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per

ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i

salut

5,82000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-40 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,91 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-41 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a

seguretat i salut

5,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,95 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat

i salut

9,77000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per

ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-43 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària 27,79 €

BBC12902 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 90 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 27,32000 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-44 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,49 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i

salut

4,35600 €

Altres conceptes 1,13400 €

P-45 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i

equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

42,50 €

BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50

litres

42,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

34,00 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

34,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

40,80 €



Pressupost de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 14/08/14 Pàg.: 7

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

40,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,55 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €

Altres conceptes 6,70500 €

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,82 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,88 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,92000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-51 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

78,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 01 Proteccions del cap

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,91 20,000 118,20

TOTAL Titol 3 01.01.01 118,20

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 02 Proteccions de l'aparell ocular

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,97 10,000 59,70

2 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D

foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,02 2,000 10,04

3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de

cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,

adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN

168 (P - 4)

6,15 2,000 12,30

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

8,15 5,000 40,75

5 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,

amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 5)

3,74 5,000 18,70

TOTAL Titol 3 01.01.02 141,49

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 03 Proteccions de l'aparell auditiu

1 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)

15,01 10,000 150,10

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 7)

0,22 20,000 4,40

TOTAL Titol 3 01.01.03 154,50

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 04 Proteccions de l'aparell respiratori

EUR
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1 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

(P - 9)

1,62 15,000 24,30

TOTAL Titol 3 01.01.04 24,30

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 05 Proteccions de les extremitats superior

1 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

10)

2,40 3,000 7,20

2 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons

UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

6,74 5,000 33,70

3 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats

segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 12)

7,03 4,000 28,12

4 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 13)

21,31 8,000 170,48

TOTAL Titol 3 01.01.05 239,50

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 06 Proteccions de les extremitats inferiors

1 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i

folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

(P - 19)

2,41 4,000 9,64

2 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

5,82 4,000 23,28

3 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843 (P - 15)

60,64 5,000 303,20

4 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346

i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)

23,52 10,000 235,20

5 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al

taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 17)

26,50 4,000 106,00

EUR
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6 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,

resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment

ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes

al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

(P - 18)

27,16 4,000 108,64

TOTAL Titol 3 01.01.06 785,96

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 07 Proteccions del cos

1 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 20) 14,37 10,000 143,70

2 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una

corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 21)

96,26 10,000 962,60

3 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354 (P - 22)

54,04 10,000 540,40

4 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua

d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,

elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del

sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN

362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 23)

31,10 10,000 311,00

5 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda

d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac

mecànic (P - 24)

22,52 5,000 112,60

6 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció

de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 25)

92,45 5,000 462,25

7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 26) 22,13 15,000 331,95

TOTAL Titol 3 01.01.07 2.864,50

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 01 Proteccions Individuals

Titol 3 08 Roba de treball

1 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 27) 9,63 20,000 192,60

2 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 28) 12,80 20,000 256,00

3 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
29)

4,53 20,000 90,60

TOTAL Titol 3 01.01.08 539,20

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 02 Proteccions Col·lectives

EUR
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1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no

regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas

de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge

inclòs (P - 30)

4,91 291,000 1.428,81

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i

amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

5,54 200,000 1.108,00

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs (P - 32)

23,00 4,000 92,00

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 33)

41,45 40,000 1.658,00

TOTAL Capítol 01.02 4.286,81

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 03 Senyalització provisional

Titol 3 01 Senyalització vertical

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

51,15 2,000 102,30

2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

56,85 2,000 113,70

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 38)

33,76 2,000 67,52

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb

el desmuntatge inclòs (P - 39)

32,73 2,000 65,46

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

26,91 2,000 53,82

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de

control elèctric, adherit (P - 41)

5,52 2,000 11,04

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

41,95 2,000 83,90

TOTAL Titol 3 01.03.01 497,74

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 03 Senyalització provisional

Titol 3 02 Abalisament

1 HBC12900 u Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçària (P - 43) 27,79 10,000 277,90

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

5,49 20,000 109,80

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.02 387,70

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 04 Tancaments i Divisòries

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

2,75 100,000 275,00

TOTAL Capítol 01.04 275,00

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 05 Equipaments

Titol 3 01 Mòduls prefabricats

1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de

2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu

amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 45)

42,50 1,000 42,50

2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada

i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls

i protecció diferencial (P - 46)

34,00 1,000 34,00

3 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de

3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada

i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i

taulell (P - 47)

40,80 1,000 40,80

TOTAL Titol 3 01.05.01 117,30

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 05 Equipaments

Titol 3 02 Equipament Mèdic

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

118,49 1,000 118,49

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 52)

78,99 1,000 78,99

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 212,00 5,000 1.060,00

TOTAL Titol 3 01.05.02 1.257,48

Obra 01 Pressupost SEGSAL

EUR
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Capítol 05 Equipaments

Titol 3 03 Mobiliari i aparells

1 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 48)

18,55 1,000 18,55

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

54,82 1,000 54,82

3 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50) 1,88 1,000 1,88

TOTAL Titol 3 01.05.03 75,25

Obra 01 Pressupost SEGSAL

Capítol 06 Mesures Preventives

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

34)

18,87 20,000 377,40

TOTAL Capítol 01.06 377,40

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions Individuals 4.867,65

Capítol 01.02  Proteccions Col·lectives 4.286,81

Capítol 01.03  Senyalització provisional 885,44

Capítol 01.04  Tancaments i Divisòries 275,00

Capítol 01.05  Equipaments 1.450,03

Capítol 01.06  Mesures Preventives 377,40

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 12.142,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.142,33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 12.142,33

12.142,33

EUR
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ANNEX 10. – FERMS I PAVIMENTS 

10.0 INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte, representa una passarel·la helicoïdal que comptarà d’un forjat sobre el que es 

disposarà el paviment que compleixi amb les exigències necessàries per al bon us dels peatons 

i bicicletes. 

Els paviments, indistintament del seu ús final, estan sotmesos a exigències mecàniques, 

químiques o estètiques de diverses magnituds. La protecció duradora i efectiva del paviment 

redueix els costos de manteniment posteriors. Per aquesta raó, l’elecció del revestiment 

protector és de capital importància. 

El present annex, pretén definir els paviments que s’utilitzaran sobre la passarel·la, així com 

sobre la rampa d’accés, complint una sèrie de requisits essencials. 

10.1 CONDICIONS DE DISSENY 

La passarel·la que es projecta, té per objectiu millorar la connectivitat tant per a peatons com 

per a bicicletes, per tant, l’elecció del ferm ha de contemplar aquest ús compartit de 

l’estructura. 

Igualment, s’ha d’assegurar, per ser una de les exigències del projecte, la possibilitat d’ús per 

part de totes les persones que ho desitgin sense que el paviment suposi una nova barrera 

arquitectònica. 

Aquest fets, fan necessària la utilització d’un paviment de superfície anti-lliscant per evitar que 

els usuaris de la passarel·la circulant en bicicleta o en cadira de rodes, rellisquin. 

També seria interessant, utilitzar una solució no gaire pesada i que sigui fàcilment modelable 

per permetre realitzar el peralt transversal necessari per al drenatge de la plataforma. 

Una de les condicions més important per a la tria d’aquesta solució, ha estat l’estètica i la bona 

adaptació amb l’entorn. Per aquest motiu, serà molt important aconseguir un bon acabat 

estètic per al que es cuidarà la qualitat dels materials i la seva harmonia amb la resta de 

l’estructura. 

Es valorarà, per tractar-se de zones peatonals on s’ha de fer especial atenció a la seva 

resistència al trànsit de persones, aquells paviments que proporcionin una textura anti-

desllissant (inclús en mullat), així com resistència als raigs ultraviolats i als canvis climatològics 

de la zona.  

10.2 ELECCIÓ DEL PAVIMENT 

Una vegada analitzats els condicionants exposats en el punt anterior s’ha realitzat a més a 

més, un examen dels diferents paviments utilitzats en construccions similars, es a dir, en altres 

passarel·les. 
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En aquest examen s’ha observat que existeixen un gran número de passarel·les amb un 

paviment rematat amb fustes de diferents característiques. Les característiques estructurals 

d’aquest material, son bastant bones pel fet d’aportat poc pes a l’estructura, no obstant també 

tenen alguns inconvenients deguts a la seva menor resistència als agents atmosfèrics. 

També s’ha plantejat la solució de formigó imprès i amb acabat anti-desllissant, no obstant, 

aquesta solució augmentava el pes del paviment. 

La tercera i última solució plantejada, és una solució de paviment anti-desllissant  a base de 

morter de resina epoxi. 

Finalment, s’ha optat per la solució de fusta ja que el seu pes específic es menor ( 

aproximadament 1 g/cm3 enlloc de 1,75 g/cm3 del morter de resina epoxi) i sobretot perquè 

estèticament s’adequa molt més a la zona. Les seves característiques d’adherència, son 

similars a les del morter de resina epoxi. 

Entre els principals tipus de fusta utilitzats per a exteriors, destaquen: 

 IPÉ 

 Cumarú 

 Teka Rústica 

 Elondo 

 Massaranduba 

 Pi 

Després de realitzar un anàlisi de totes elles, s’ha procedit a l’elecció de IPÉ com el paviment 

utilitzat per a la realització de la passarel·la. L’elecció està basada en la seva major duresa i 

resistència així com per al seu ús generalitzat per a paviments de ponts i passarel·les. 

10.2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA FUSTA IPÉ 

Descripció 

Coloració: albura de color blanc lleugerament groc i duramen de color marró variant de més a 

menys fosc. 

Fibra: entrellaçada. 

Gra: fi, ocasionalment mig. 

Propietats físiques 

Densitat: 1050 kg/m3 

Duresa: Molt dura 

Contracció: nerviosa 

Durabilitat: molt resistent a l’acció de fongs, insectes o termites. 
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10.2.2 TRACTAMENT 

Tot i la resistència natural d’aquesta fusta, ha hagut de ser sotmesa prèviament a tractament 

de protecció en base a dissolvents orgànics mitjançant sistema de doble buit. El protector 

aplicat, a més de prevenir l’atac d’insectes i fongs xilòfags, també conté un producte que 

repel·leix d’aigua i millora l’estabilitat dimensional de la fusta. Aquest tractament no és tòxic 

per a persones, animals o plantes, ni modifica el color de la fusta. 

10.2.3 INSTAL·LACIÓ 

Mitjançant sistema clàssic, flotant o elevat. 

10.2.4 ACCESSORIS DEL SISTEMA 

Clips PM: Perfils d’acer inoxidable en forma d’omega amb ales horitzontals acabades en púes, 

amb seccions específiques per a cada format de tarima. Fixació amb cargols d’acer inoxidable. 

Suports regulables: Fabricats en polipropilè amb adició de carga mineral. El seu ús, permet 

l’obtenció de superfícies de paviment pla sobre sòls compactes amb pendent. 

Rastrells: Llistons de fusta de pi tractada en autoclau amb sals hidrosoluble CCB. Funció 

estructural. 

Peces especials d’acabat: Concebudes per acabar contorns accessibles de la instal·lació amb 

elements de costat arrodonits, principalment en la zona d’escales i en canvis de nivell. 

 

 

Consum per m2 de tarima:  

Distancia màxima entre rastrells 40 cm 

Rastrells 3m 

Clips PN normals 22 uts 

Clips PM enllaç 3 uts 

Cargols 28 uts 

Suports regulars 7 uts 
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10.4 DIMENSIONS 

Espessor 22mm 

Ample 100 mm 

Llarg 800 a 2800 mm 

Llarg múltiples de 40 cm 

 

10.5 CONCLUSIONS 

Després d’un anàlisis detallat dels diferents tipus de paviments possibles, s’ha decidit per 

realitzar un paviment anti-desllissant a base de fusta IPÉ. 

S’ha escollit aquest material per la seva bona adherència, la seva millora estètica i perquè 

presenta una adequada resistència als agents atmosfèrics i proporciona poc pes a l’estructura. 

El paviment quedarà constituït per un conjunt de làmines de fusta IPÉ sobre el forjat. Aquest 

paviment de fusta estarà constituït per làmines tractades de 22 mm d’espessor, 100 mm 

d’ample i un llarg variable entre 800 i 2800. Les làmines estaran unides entre elles per rastrells 

i per cargols, que asseguraran l’estabilitat del paviment. 
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ANNEX 11. – MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

11.0 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es detallen les possibles mesures correctores i preventives que es preveuen 

aplicar per tal de minimitzar l’impacte ambiental. Amb aquestes mesures, es pretén reduir les 

afectacions sobre l’ecosistema que es pugui ocasionar durant la fase de construcció i durant la 

fase de servei de la passarel·la. 

Ja que la passarel·la es troba situada en una zona de fort impacte ambiental, aquest annex és 

de gran importància per tant de minimitzar els efectes produïts en l’entorn. 

11.1 MESURES CORRECTORES I PREVENTIVES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

11.1.1 LOCALITZACIÓ DE LES ZONES AUXILIARS 

11.1.1.1 INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions auxiliars necessàries per a l’execució de l’obra queden detallades a l’annex de 

seguretat i salut, però principalment són les següents: 

 Vestuari i serveis 

 Menjador 

 Oficines 

Cal que tot el recinte es protegeixi mitjançant una tanca metàl·lica. 

11.1.1.2 ZONA D’APILAMENT DE TERRES 

L’explanada que queda situada a la dreta de la boca oest de la passarel·la és suficientment 

gran per servir a aquests efectes. 

11.1.1.3  PRÉSTECS I ABOCAMENTS DE TERRES 

Les terres excavades podran ser utilitzades per a realitzar els rebliments necessaris. Si fos 

necessari més quantitat de sòl, s’utilitzarà sòl procedent de préstec. En cas que hi hagi material 

sobrant i s’hagi d’abocar, caldrà fer-ho en les condicions següents: 

 S’han d’abocar els materials ordenats de major a menor grandària d’àrid. Així a sota 

van disposats els grans blocs, a sobre les graves, les sorres i a dalt de tot els materials 

més fins. Aquesta disposició té l’objectiu de facilitar a la vegetació l’establiment en 

aquell sòl artificial. 

 Un cop acabades les obres es realitzarà una neteja total de la zona per evitar la 

presència de restes de materials o instal·lacions que puguin afectar l’aspecte visual i la 

qualitat ambiental. 

 S’intentarà evitar que les piles de sòls procedents de l’excavació siguin d’una altura 

considerable, havent així d’augmentar la superfície d’amuntegament. 

 Els talussos definitius han de ser suaus i arrodonits, evitant l’aparició d'arestes i angles 

pronunciats. 
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 Els talussos definitius han d’intentar formar un angle semblant inferior als existents 

abans de l’actuació, així es garanteix la seva estabilitat. 

11.1.2 PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Per tal de minimitzar els efectes de contaminació a l’aire durant la fase de construcció s’han 
establert una sèrie de mesures d’obligat compliment: 

 Regs periòdics als camins i zones d’accés sense pavimentar per evitar l'excessiva 
formació de pols. 

 Es col·locaran malles per cobrir els camions que realitzin el transport de terres a 
l’abocador. 

 

11.1.3 PROTECCIÓ DELS SÒLS I LA VEGETACIÓ 

Es preveu un tancament de tota la zona d’actuació del projecte per evitar l’entrada de 

persones agenes a l’obra durant el període d’execució d’aquesta. 

11.1.3.1  RECUPERACIÓ DE LA CAPA DE TERRA VEGETAL  

La terra vegetal és la que conté materials i components química òptims per ser utilitzada per 

recuperar la vegetació d’una zona. 

Amb l’objectiu de conservar aquestes terres, es retiraran abans de començar tot tipus 

d’excavació i es conservaran en un lloc específic de l’obra sense barrejar-la amb les altres 

terres excavades. Aquesta zona serà la definida en el punt 11.1.1.2 ja que es tracta d’una zona 

suficientment extensa per tal de poder emmagatzemar els diferents tipus de terres per separat 

i a més, es tracta d’una zona plana i fàcilment drenable. 

Per tal de diferenciar la terra vegetal, ha de tenir unes propietats físiques i químiques 

determinades, s’establiran una sèrie de controls i assajos per determinar-ne l’acceptació. 

11.1.4 PROTECCIÓ DEL SISTEMA HIDROLÒGIC 

Ja que la passarel·la s’executa per sobre d’un torrent, aquest punt és d’especial importància ja 

que en cas de pluges molt fortes, els residus es podrien escampar ràpidament. 

Per aquest motiu, els abocaments estaran controlats i la gestió del productes de rebuig es farà 

d’acord amb la normativa vigent i aplicable en cada cas (residus tòxics, sòlids, líquids, inerts...). 

Les zones d’aparcament de la maquinària es situaran en una zona allunyada del torrent i 

impermeabilitzada amb sistema de recollida de carburants i lubrificants. 

Igualment s’haurà de realitzar un sistema de drenatges a tota la zona de les instal·lacions 

prèviament detallades, per tal que no s’infiltri cap tipus de substància contaminant. 

Ja que el nivell freàtic es troba a una profunditat molt elevada, no es preveu afectar les aigües 

subterrànies. 

11.1.5 PROTECCIÓ DE LA FAUNA 
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La fauna present a la zona és d’una varietat molt important. No obstant, ja que tota la zona de 

l’obra quedarà vallada i l’estructura final no suposa cap perill per cap tipus de fauna, no es 

preveu que l’impacte en aquest àmbit sigui de gran importància. 

11.1.6 PROTECCIÓ ACÚSTICA 

11.1.6.1  PREVENCIÓ EN FASE CONSTRUCTIVA 

Existeixen unes mesures d’atenuació de sorolls en fase d’obres. Aquestes mesures poden ser 

exigibles en zones pròximes a nuclis habitats, com és el cas d'aquesta obra. S'utilitzaran 

compressors de baix nivell acústic i  es revisaran els silenciadors dels motors de la maquinària. 

No obstant, la major part de les fases constructives no suposa cap risc en aquest aspecte. 

11.1.6.2  PREVENCIÓ EN FASE D’EXPLOTACIÓ 

La passarel·la està dissenyada només per a vianants i bicicletes, per al que no es preveu que els 

nivells acústics afectin al nivell actual de la zona. 

11.1.7 PROTECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS 

No es preveu l’afectació a cap servei existent. Si no fos així es prendran les mesures oportunes 

per restaurar-ne la instal·lació i el funcionament. 

11.1.8 RECUPERACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA 

L’objectiu principal és la recuperació de la flora existent a la zona just abans de l’execució de 

l’obra. Per assolir aquest objectiu s’estableixen les mesures següents: 

 Control sobre la pèrdua de capa fèrtil. Es plantaran espècies vegetals sobre la capa 

vegetal extreta al principi de l’obra i conservada durant l’execució d’aquesta. 

 Remodelació dels relleus i dels perfils dels desmunts. 

 Recuperació de la cobertura vegetal autòctona. 

 Control de l’erosió dels talussos sense cobertura vegetal. Es preveu la revegetació de 

totes les superfícies que quedin al descobert. 

11.3 CONCLUSIONS 

S’han definit les mesures preventives amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental produït 

per l’execució de l’obra en la zona. El compliment d’aquestes mesures és de gran importància, 

ja que la zona on es troba situada la futura passarel·la és de gran impacte ambiental, no 

obstant l’alternativa escollida ja minimitza enormement els possibles impactes ambientals, ja 

que aquest era un dels criteris principals. 
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ANNEX 12. – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

12.0 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és detallar els assajos a realitzar sobre l’estructura metàl·lica, així 

com sobre tots aquells elements susceptibles de control durant la realització de les obres. 

Aquests annex és de gran importància de cara a l’adequat comportament de l’estructura en un 

futur, durant la seva utilització. És molt important complir de manera estricta el control de 

qualitat establert en el present annex de manera que s’evitin possibles defectes en l’execució 

de la passarel·la. 

12.1 DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS ANALITZAR 

Es distingeixen diferents tipus d’assajos a analitzar: sobre l’estructura acabada, en fases en 

obra i en taller. 

Els materials utilitzats són els següents: 

ELEMENTS LOCALIZACIÓ ESPECIFICACIONS 

HORMIGONS NETEJA I NIVELACIÓ HM-15 

SABATES HA-30/B/20/IIb 

PILES HA-30/B/20/IIb 

TAULER HA-30/B/20/IIb 

ACER PASSIU TOTA L’OBRA B 500 S 

ACER ESTRUCTURAL SECCIÓ CALAIX S 275 J2 

Per tant, s’estableixen a continuació una sèrie d’assajos a realitzar tant en formigons com en 

l’estructura metàl·lica de la secció de la passarel·la. 

12.2 NORMATIVA 

Per a la redacció del present annex seran d’aplicació pel que fa a assajos i normes de qualitat, 

tots aquells recollits en el plec de condicions de prescripcions tècniques particulars de la obra i 

en especial : 

 Instrucció de formigó estructural EHE. 

 Plec de condicions per a la construcció d’obres de carreteres i ponts PG-3. 

 Manual de control de fabricació  posada en obra de mescles bituminoses. 

12.3 ESTRATÈGIA PER A LA QUALITAT 

Per a assegurar la correcta execució del control de qualitat, per al seu caràcter rellevant a llarg 

termini per al bon funcionament de l’estructura, es proposa la realització de l’esmentat control 

de manera externa preferiblement a través d’una empresa especialitzada en aquests temes. 

No obstant, no s’impedeix al contractista que compti amb un control personalitzar que correrà 

al seu compte, abonant la direcció d’obra, el costa del control de qualitat efectuat per la 

empresa especialitzada. 
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12.4 ASSAJOS SOBRE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA 

12.4.1 ASSAJOS DE PROCEDÈNCIA 

No s’efectuaran assajos per controlar la correcta fabricació o transport de barres i perfils 

d’acer, únicament es realitzarà una inspecció visual per comprovar que el material no ha patit 

danys durant el transport. 

12.4.2 ASSAJOS DE RECEPCIÓ 

12.4.2.1 ASSAJOS A REALITZAR 

Cada paquet de barres d’un mateix diàmetre, filferro, perfils, panells o rotlles de malles 

electrosoldada haurà de disposar d’una etiqueta metàl·lica, on s’especifiquin les següents 

dades: 

 Nom del fabricant i del destinatari 

 Número de comanda 

 Tipus d’acer 

 Característiques geomètriques de les barres o perfils. 

A continuació s’haurà de complementar l’informe de recepció especificant els punts següents: 

 Nombre de comanda 

 Nombre de lot 

 Nombre de caixes 

 Quantitat aproximada 

 Qualitat 

 Diàmetre 

El nivell de control de l’acer es normal. Per tant, segons la EHE-08, el material existent en obra 

o taller es dividirà en lots de 40 T com a màxim. 

S’agafaran dues provetes de cada lot per realitzar els següents assajos: 

 Comprovar que la secció equivalent compleix amb lo establert en el 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 doblegament-desdoblegament segons la norma UNE 36068:94 i 

d’acord amb lo establert en el art. 31.2 de la EHE. 

 Es determinaran com a mínim dues vegades, durant la realització de l’obra, el límit 

elàstic, carga de ruptura i allargament en ruptura al menys en una proveta de cada 

diàmetre i tipus d’acer utilitzat i subministrat segons la UNE 747-1:92 i 7326:88 

respectivament. 

12.4.2.2 CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ 
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Tenint en compte que s’ha establert un nivell de control normal, s’acceptaran els materials 

quan compleixin les següents condicions: 

Comprovació de la secció equivalent 

Es considerarà satisfactòria una mesura quan la secció equivalent mesurada no sigui inferior al 

95% de la secció nominal per a diàmetres no superiors a 25 mm 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 control, 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 per que es rebutgi el lot corresponent. 

Assajos de doblegament-desdoblegament a 90º 

Es comprovarà la inexistència d’esquerdes després de l’assaig (apartat 10.3 de la UNE 

36068:94) sobre els materials que corresponen, segons lo establert en l’article 31.2 de la EHE. 

Si es produeix alguna errada, es sotmetran 4 noves mostres del lot corresponen. Qualsevol 

errada en aquests assajos obligarà a rebutjar el lot corresponent. 

Assajos de tracció 

S’utilitzaran aquests assajos per determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l’allargament 

en ruptura. Mentre els resultats dels assajos siguin satisfactoris s’acceptaran totes les barres 

del diàmetre corresponent. Si es registra algun error, totes les barres d’aquest mateix 

diàmetre existents en l’obra i les que posteriorment es rebin, seran classificades en lots 

corresponent a les diferents partides subministrades sense que cada lot excedeixi de 20 

tonelades. Cada lot serà controlat mitjançant assajos sobre dues provetes. Si els resultats 

fossin no satisfactòria el lot seria rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactòria, 

s’efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques que s’hagin de comprovar, 

sobre 16 provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mitja 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. 

Assajos de soldadura 

Aquest assaig serà realitzat sobre dos diàmetres màxim i mínim que es soldin. De cada un d’ells 

es prendran sis provetes, realitzant-se amb tres d’elles assajos de tracció i amb les tres restants 

assajos de doblegament simple. 

De les primeres, una es provarà soldada i les altres sense soldar; el valor obtingut per la carga 

de la ruptura de la proveta soldada no representarà una disminució superior al 5% de la 
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càrrega total de ruptura mitja de les altres dues provetes, ni serà inferior a la càrrega de 

ruptura garantida. 

L’assaig de doblegament, serà realitzat amb les altres tres provetes soldades, en la zona 

d’afecció de la calor; cap d’elles podrà presentar esquerdes després de l’assaig. En cas de 

registrar-se algun error en el control de soldar en obra, s’aturaran les operacions de soldadura 

i es procedirà a una revisió completa de tot el procés. 

Inspecció 

Una vegada efectuats els assajos de recepció, es procedirà a realitzar inspeccions visuals amb 

l’objectiu de detectar qualsevol possible anomalia que pugui presentar-se durant 

l’emmagatzematge i posada en obra dels materials. 

Provetes  

No serà necessari efectuar proves complementaries sobre productes conformes. 

12.5 ASSAJOS SOBRE EL FORMIGÓ 

Els assajos a realitzar sobre el formigó es realitzaran segons lo establert en la instrucció EHE i 

en les nomes UNE corresponents a cada cas. 

Serà preceptiu a realitzar en obra un control adequat tant sobre els materials, com sobre els 

elements de posada en obra com son encofrat i cimbres. Es realitzarà un control dimensional 

dels elements acabats així com de l’aspecte final del formigó, cuidant de que no existeixin 

fissures ni coqueres. Els elements susceptibles de control seran els següents: 

APARTAT CONCEPTE NORMA 

1- Replanteig  EHE 

2- Cimbres Rigidesa i resistència EHE 

Separació entre puntals i sopandes EHE 

Forma de cimbrat  

3- Ferralla Neteja i emmagatzematge en obra EHE 

Diàmetres EHE 

Tall i doblegament UNE 
36831:97 

Grau d’oxidació  taques de morter  

Posició i col·locació d’armadures UNE 
36831:91, 

EHE 

Cavalcaments EHE 

Lligat EHE, UNE 
36832:97 

Recobriments EHE 

Separadors EHE 

Tipus de separadors EHE 

4- Formigonat Consistència EHE 

Abocament EHE 
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Compactació EHE 

Curat EHE 

Juntes de treball EHE 

Juntes de contracció EHE 

Precaucions en circumstancies especials EHE 

5- Descimbrat Temperatura ambient durant el descimbrat EHE 

Edat del formigó EHE 

Sistema de descimbrat EHE 

Ordre de descimbrat EHE 

Criteri EHE 

6- Control d’elements acabats Toleràncies en dimensions  

Resistència del formigó  

Col·locació de l’armadura  

Recobriments de l’armadura  

Fissures  

Coqueres  

 

12.5.1 ASSAJOS SOBRE EL FORMIGÓ 

Es realitzarà un control estadístic sobre el formigó seguint les especificacions de realització 

d’assajos, nombre d’assajos a realitzar i criteris d’acceptació o rebuig de les amassades. Es 

realitzaran els següents assajos controlant els materials que composen el formigó, la seva 

elaboració en central i la recepció en obra: 

Control de producció 

 Control de recepció de matèries primes. Control de documents de subministrament: 

EHE 

 Control de recepció de matèries primes. Control experimental: EHE 

 Control d’instal·lacions (emmagatzematge de matèries primes, instal·lacions de 

dosificació, amassament i transport): EHE 

 Control de homogeneïtat d’amassat: EHE 

Control de recepció 

 Control de fulles de subministrament: EHE 

 Assajos de dosificació adequada: EHE 

 Determinació de consistència mitjançant con d’Abrams. EHE UNE 83.313:90, UNE 

83.314:90 

 Assaig de ruptura per resistència a compressió EHE, UNE 83.301:91, UNE 93.303:84 i 

UNE 93.305:86 

 Assajos de tracció del formigó (mètode brasileny i resistència a flexotracció) 

12.6 ALTRES ASSAJOS 

Es realitzaran a més a més assajos sobre els següents elements: 
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 Assajos sobre vorades en reposició de camins: 

o Control geomètric segons UNE 127025 i UNE 127028 

o Resistència a flexotracció 

o Absorció d’aigua 

o Resistència a l’abrasió 

 Farcit en trasdós d’obres de fàbrica i terraplens: 

o Granulometria segons NTL 104 

o Límits d’Atterberg, segons NLT 105, 108/72 

o Determinació de materia orgànica, segons NLT 117/72 

o Proctor modificat 

o C.B.R en laboratori, segons NLT 111 

o Densitat i humitat “in situ” 

 Material granular per tuberies 

o Granulometria segons NTL 104 

 Xarxa de sanejament 

o Resistència a ruptura per aixafament 

o Proba d’estancament 100% de la xarxa 

o Inspecció de canalització mitjançant càmera 100% de la xarxa 

 Xarxa de proveïment 

o Proba de pressió i estancament 100% de la xarxa 

12.7 CONCLUSIÓ 

En el present annex s’han definit els assajos a dur a terme en l’estructura metàl·lica 

fonamentalment, així com en el formigó present en les sabates, piles i sobre el forjat i altres 

elements que s’han considerat oportuns per tenir característiques influents en el conjunt de 

l’obra. 

Aquests assajos, s’han efectuat segons lo establert en la EHE, així com en altres normatives 

europees amb disposicions per a tal efecte. 

El cost del control de qualitat, que serà realitzat preferiblement per una empresa 

especialitzada en aquest tipus de treballs serà abonat per la Direcció d’obra. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/08/14 Pàg.: 1

MATERIALS

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE

103501

64,53000 €

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)

d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

119,73000 €

BV1E6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la

gestió de materials de dragatge als ports espanyols

27,48000 €

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

18,62000 €

BV214404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma

UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

14,90000 €

BV218405 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-6

33,62000 €

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN

12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

31,76000 €

BV21M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament

i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons

la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1.385,04000 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25000 €

BV253S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 147,37000 €

BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,

allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1

63,26000 €

BV257J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173 127,44000 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

17,95000 €

BV25FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la

Instrucció EAE 2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

16,51000 €

BV25G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

28,29000 €

BV25K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 13018 66,47000 €

BV25SD0H u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció

recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de

ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

41,79000 €

BV25XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar

formigons, segons la norma UNE 36739

130,68000 €

BVADH90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons

PPTGTSP 1986

682,77000 €

BVR3S404 u Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per

sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel

mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat),
anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i

amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)

81,31000 €

BVZZ2C00 km Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de

provetes testimoni

2,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/08/14 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat

d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

Rend.: 1,000 64,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

1,000      x 64,53000 = 64,53000

Subtotal: 64,53000 64,53000

COST DIRECTE 64,53000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,53000

J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 119,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la

metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 119,73000 = 119,73000

Subtotal: 119,73000 119,73000

COST DIRECTE 119,73000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,73000

P-1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con

d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la

norma UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 18,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con

d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la

norma UNE-EN 12350-2

1,000      x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

COST DIRECTE 18,62000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62000

J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una

proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma

UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN

12390-3

Rend.: 1,000 14,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV214404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma

UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN

12390-3

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/08/14 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,90000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,90000

J0608405 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler)
d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN

12390-6

Rend.: 1,000 33,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV218405 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler)

d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-6

1,000      x 33,62000 = 33,62000

Subtotal: 33,62000 33,62000

COST DIRECTE 33,62000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,62000

P-2 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,

UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

Rend.: 1,000 31,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica

de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,

UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

1,000      x 31,76000 = 31,76000

Subtotal: 31,76000 31,76000

COST DIRECTE 31,76000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,76000

P-3 J060M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de

formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i

assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN

12390-3

Rend.: 1,000 1.385,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de

formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i

assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN

12390-3

1,000      x 1.385,04000 = 1.385,04000

Subtotal: 1.385,04000 1.385,04000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.385,04000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.385,04000

P-4 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura,
segons la norma UNE-EN ISO 15792-1

Rend.: 1,000 147,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV253S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura,

segons la norma UNE-EN ISO 15792-1

1,000      x 147,37000 = 147,37000

Subtotal: 147,37000 147,37000

COST DIRECTE 147,37000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,37000

P-5 J0B07J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions

soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173

Rend.: 1,000 127,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV257J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions

soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173

1,000      x 127,44000 = 127,44000

Subtotal: 127,44000 127,44000

COST DIRECTE 127,44000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,44000

P-6 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques

d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 82,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques

d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 82,25000 = 82,25000

Subtotal: 82,25000 82,25000

COST DIRECTE 82,25000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,25000

P-7 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació

romanent del 0,2%, resistència a la tracció,

allargament i estricció d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO

15630-1

Rend.: 1,000 63,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació

romanent del 0,2%, resistència a la tracció,

allargament i estricció d'una proveta d'acer per a

1,000      x 63,26000 = 63,26000
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PARTIDES D'OBRA

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO

15630-1

Subtotal: 63,26000 63,26000

COST DIRECTE 63,26000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,26000

P-8 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una

proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una

proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 17,95000 = 17,95000

Subtotal: 17,95000 17,95000

COST DIRECTE 17,95000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,95000

P-9 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal

equivalent d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 28,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal

equivalent d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 28,29000 = 28,29000

Subtotal: 28,29000 28,29000

COST DIRECTE 28,29000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,29000

P-10 J0B2SD0H u Determinació de les característiques geomètriques
del corrugat, massa real i àrea de la secció recta

transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer

amb característiques especials de ductilitat per a

armar formigons, segons la norma UNE 36065

Rend.: 1,000 41,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25SD0H u Determinació de les característiques geomètriques

del corrugat, massa real i àrea de la secció recta
transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer

amb característiques especials de ductilitat per a

armar formigons, segons la norma UNE 36065

1,000      x 41,79000 = 41,79000

Subtotal: 41,79000 41,79000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 41,79000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,79000

P-11 J0B2XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer
electrosoldada en gelosia per a armar formigons,

segons la norma UNE 36739

Rend.: 1,000 130,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer

electrosoldada en gelosia per a armar formigons,

segons la norma UNE 36739

1,000      x 130,68000 = 130,68000

Subtotal: 130,68000 130,68000

COST DIRECTE 130,68000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,68000

P-12 J22R6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres

definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió

de materials de dragatge als ports espanyols

Rend.: 1,000 27,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1E6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres

definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió

de materials de dragatge als ports espanyols

1,000      x 27,48000 = 27,48000

Subtotal: 27,48000 27,48000

COST DIRECTE 27,48000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,48000

J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals

i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció

EAE 2011, per a un nombre mínim de determinacions

conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 16,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals
i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció

EAE 2011, per a un nombre mínim de determinacions

conjuntes igual a 15

1,000      x 16,51000 = 16,51000

Subtotal: 16,51000 16,51000

COST DIRECTE 16,51000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51000
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PARTIDES D'OBRA

P-13 J441K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma

UNE-EN 13018

Rend.: 1,000 66,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma
UNE-EN 13018

1,000      x 66,47000 = 66,47000

Subtotal: 66,47000 66,47000

COST DIRECTE 66,47000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,47000

P-14 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de
funcionament d'una xarxa de sanejament, segons

PPTGTSP 1986

Rend.: 1,000 682,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVADH90F u Jornada per a execució de les proves finals de

funcionament d'una xarxa de sanejament, segons

PPTGTSP 1986

1,000      x 682,77000 = 682,77000

Subtotal: 682,77000 682,77000

COST DIRECTE 682,77000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,77000

P-15 JZ112C0C u Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar

assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes

testimoni, en un radi de 30 km

Rend.: 1,000 143,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZZ2C00 km Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar

assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes

testimoni

60,000      x 2,39000 = 143,40000

Subtotal: 143,40000 143,40000

COST DIRECTE 143,40000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,40000



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12 – Pla de control de qualitat 

Pressupost 



Amidaments



Pressupost del pla de control de qualitat

AMIDAMENTS Data: 17/08/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01  ASSAJOS SOBRE L'ACER
Titol 3 01  ASSAJOS SOBRE BARRES I PERFILS

1 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 J0B2SD0H u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal
mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons,
segons la norma UNE 36065

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 J0B2XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la
norma UNE 36739

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01  ASSAJOS SOBRE L'ACER
Titol 3 02  ASSAJOS SOBRE UNIONS SOLDADES

1 J0B07J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J441K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 13018

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 01  ASSAJOS SOBRE L'ACER
Titol 3 03  ASSAJOS SOBRE L'ESTRUCTURA FINAL

EUR
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1 JZ112C0C u Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes
testimoni, en un radi de 30 km

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 02  ASSAJOS SOBRE EL FORMIGÓ

1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J060M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  ALTRES ASSAJOS
Titol 3 01  ASSAJOS SOBRE LA XARXA DE SANEJAMENT

1 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ
Capítol 03  ALTRES ASSAJOS
Titol 3 02  ASSAJOS SOBRE LES TERRES D'EXCAVACIÓ

1 J22R6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de
materials de dragatge als ports espanyols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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J060120GP-1 u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

J0609806P-2 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

31,76 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

J060M614P-3 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a
dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1.385,04 €

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

J0B03S0RP-4 u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 147,37 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

J0B07J0KP-5 u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173 127,44 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

J0B21103P-6 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

J0B25101P-7 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

63,26 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

J0B28103P-8 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

J0B2G103P-9 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

J0B2SD0HP-10 u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la
secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques
especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

41,79 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

J0B2XG0KP-11 u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar
formigons, segons la norma UNE 36739

130,68 €

(CENT TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

J22R6203P-12 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions
de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols

27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

J441K009P-13 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 13018 66,47 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

JDV7H90FP-14 u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament,
segons PPTGTSP 1986

682,77 €

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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JZ112C0CP-15 u Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció
de provetes testimoni, en un radi de 30 km

143,40 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



Quadre de preus II



Pressupost del pla de control de qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/08/14 Pàg.: 1

P-1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-2

18,62 €

BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-2

18,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

31,76 €

BV219806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma

UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5

31,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 J060M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura,

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a
dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1.385,04 €

BV21M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura,

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a

dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

1.385,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 147,37 €

BV253S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 147,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 J0B07J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173 127,44 €

BV257J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173 127,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

82,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

63,26 €

BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma

UNE-EN ISO 15630-1

63,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,95 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons

la norma UNE-EN ISO 15630-1

17,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

28,29 €

BV25G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

28,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 J0B2SD0H u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la

secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques

especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

41,79 €
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BV25SD0H u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la

secció recta transversal mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques

especials de ductilitat per a armar formigons, segons la norma UNE 36065

41,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 J0B2XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar
formigons, segons la norma UNE 36739

130,68 €

BV25XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar

formigons, segons la norma UNE 36739

130,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 J22R6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions

de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols

27,48 €

BV1E6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions

de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols

27,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 J441K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 13018 66,47 €

BV25K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 13018 66,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament,

segons PPTGTSP 1986

682,77 €

BVADH90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament,

segons PPTGTSP 1986

682,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 JZ112C0C u Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció
de provetes testimoni, en un radi de 30 km

143,40 €

BVZZ2C00 km Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció

de provetes testimoni

143,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 01 Assajos sobre l'acer

Titol 3 01 Assajos sobre barres i perfils

1 J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma

UNE-EN ISO 15792-1 (P - 4)

147,37 4,000 589,48

2 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta

d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

(P - 6)

82,25 4,000 329,00

3 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,

resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per

a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)

63,26 4,000 253,04

4 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)

17,95 4,000 71,80

5 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una

proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 9)

28,29 4,000 113,16

6 J0B2SD0H u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa

real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent d'una

proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar
formigons, segons la norma UNE 36065 (P - 10)

41,79 4,000 167,16

7 J0B2XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en

gelosia per a armar formigons, segons la norma UNE 36739 (P - 11)

130,68 4,000 522,72

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.046,36

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 01 Assajos sobre l'acer

Titol 3 02 Assajos sobre unions soldades

1 J0B07J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la

norma UNE-EN ISO 5173 (P - 5)

127,44 4,000 509,76

2 J441K009 u Inspecció visual d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 13018

(P - 13)

66,47 16,000 1.063,52

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.573,28

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 01 Assajos sobre l'acer

Titol 3 03 Assajos sobre l'estructura final

1 JZ112C0C u Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova

de càrrega o extracció de provetes testimoni, en un radi de 30 km (P -

15)

143,40 1,000 143,40

TOTAL Titol 3 01.01.03 143,40

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 Assajos sobre el formigó

EUR
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1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra

de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)

18,62 4,000 74,48

2 J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,

segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5 (P - 2)

31,76 4,000 127,04

3 J060M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de

provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres

provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 3)

1.385,04 1,000 1.385,04

TOTAL Capítol 01.02 1.586,56

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 03 Altres assajos

Titol 3 01 Assajos sobre la xarxa de sanejament

1 JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una
xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 14)

682,77 1,000 682,77

TOTAL Titol 3 01.03.01 682,77

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 03 Altres assajos

Titol 3 02 Assajos sobre les terres d'excavació

1 J22R6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel
CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials de dragatge als

ports espanyols (P - 12)

27,48 4,000 109,92

TOTAL Titol 3 01.03.02 109,92

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Assajos sobre l'acer 3.763,04

Capítol 01.02  Assajos sobre el formigó 1.586,56

Capítol 01.03  Altres assajos 792,69

Obra 01 Pressupost PCQ 6.142,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.142,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ 6.142,29

6.142,29

EUR
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ANNEX 13. – PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 

13.0 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és presentar i analitzar les diferents alternatives existents per a la 

construcció de cada un dels elements que formen el conjunt de la passarel·la. El millor 

procediment constructiu, en el sentit del que millor s’adeqüi a les necessitats i exigències de 

l’entorn, serà l’escollit. 

13.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

La passarel·la objecte del projecte, està formada per una estructura principal composta de 

quatre tubs longitudinals de secció circular i d’acer S275, de 250 mm de diàmetre i 20 mm 

d’espessor, units mitjançant dues gelosies verticals i dues horitzontals resultants de la 

intersecció de 4 helicoides amb 4 altres que giren en sentit contrari. Aquests helicoides estan 

constituïts per tubs de secció circular i d’acer S275 de 150mm de diàmetre i 20mm d’espessor. 

En l’interior de l’estructura tubular, es disposa un forjat format per una xapa col·laborant de 

tipus INCO 70.4 d’espessor 0,75mm d’acer galvanitzat, amb una capa de compressió de 

formigó armat de 5 cm per sobre de l’ona formada per la xapa. Com paviment, s’ha previst una 

tarima IPE o similar sobre rastrells d’alumini que es fixen al forjat. 

El va principal de l’estructura, consta d’una llum de 57m i es troba recolzat sobre dues piles 

constituïdes per dos elements clarament diferenciats: 

 Coronació superior constituïda per quatre braços inclinats. Aquesta zona dona 

continuïtat a la gelosia vertical dels helicoides i s’empotra en els tubs longitudinals en 

la mateixa posició que ho faria la corresponent gelosia inferior que desapareix en 

aquesta zona. Es tracte de tubs d’acer S275 de secció quadrada de 350x350mm i 

d’espessor 50mm, lleugerament menors en la zona d’unió amb els tubs longitudinals. 

 Fust vertical de secció mixta quadrada de 700x700mm i 50mm d’espessor en 

l’empotrament en la cimentació i de 500x500mm i 50mm d’espessor en la connexió 

amb els braços. 

Les cimentacions es resolen mitjançant sabates de 5,5m x 5,5m. 

El seu traçat en planta és recte, amb un accés situat a cada costat del va principal. La 

construcció dels vans serà feta independentment de l’estructura principal i realitzada 

posteriorment. 

13.2 DESCRIPCIÓ DELS PROCEDIMENTS SELECCIONATS 

Ja que la passarel·la està situada sobre el torrent de l’Espelt, es considera que s’han de 

minimitzar els treballs realitzats des de la llera del torrent, reduint-los  a l’hissat de l’estructura 

tubular metàl·lica. D’altra banda, ja que la passarel·la es troba al centre cívic del barri de 

Fàtima, s’intentaran reduir al màxim els treballs realitzats en obra que puguin molestar a la 

població dels voltants. 



Projecte d’execució d’una passarel·la per a peatons i bicicletes connectant el barri de Fàtima d’Igualada amb la llera 
oest del torrent de l’Espelt 

Annex 13: Procediment constructiu 

 

4 
 

Per aquest motiu, s’ha considerat que la millot opció per a la construcció de l’estructura 

principal, és de tipus prefabricada, minimitzant així el temps de posada en obra. 

Es preveu tancar tota la zona propera a la boca oest de la futura passarel·la, amb l’objectiu de 

poder utilitzar l’esplanada existent en aquesta zona per als treballs i per a l’emmagatzematge 

dels diferents materials necessaris. El centre cívic de Fàtima quedarà igualment tancat durant 

el període de les obres per trobar-se just a la boca est de la passarel·la. 

La posada en obra de l’estructura tubular serà feta mitjançant dues grues situades a cada 

costat del torrent, evitant així tot tipus de treball realitzat des de la llera del torrent. 

Abans de començar la realització de l’obra, són necessaris una sèrie de treballs previs per 

acondicionar la zona de les obres. Aquests treballs consistiran en un desbrossament del marge 

oest del torrent.  

Un cop acabats els treballs previs, es procedirà a l’execució de les sabates. Primer de tot es 

procedirà a l’excavació del terreny, a continuació es col·locarà el corresponent armat i 

finalment es procedirà al formigonat. Abans d’abocar el formigó de neteja, es netejarà el fons 

de l’excavació retirant qualsevol material per aconseguir una plataforma horitzontal. A 

continuació s’aboca el formigó de neteja per anivellar el fons de l’excavació i per a preparar la 

col·locació de l’armadura. El següent pas a realitzar es la col·locació de la ferralla, per al que es 

realitzarà un replanteig de la cota de formigonat col·locant barres d’acer o pintant els laterals. 

Posteriorment es procedirà al formigonat de la sabata, aquest es realitzarà en tongades de 30 

cm aproximadament, una vegada compactada una tongada, es procedirà a la realització de la 

següent, de manera que la primera encara mantindrà una certa consistència plàstica. 

Finalment es procedirà al curat del formigó, aquesta operació es realitza en tota la superfície 

exposada a continuació a vibració i enrasat de la superfície final amb l’objectiu d’evitar 

l’aparició de fissures de retracció plàstica amb la pèrdua d’humitat. 

El següent treball a realitzar serà la construcció de les piles. L’estructura metàl·lica de les piles 

serà construïda en taller i transportada a obra un cop acabades. Per al muntatge d’aquestes es 

començarà per l’hissat i posada en obra mitjançant una grua automotriu 5tn. Un cop col·locada 

la pila, es procedirà a l’encolatge amb la sabata de forma que quedin unides netament 

impedint el desplaçament de la pila. Es procedirà a continuació al formigonat de l’interior de la 

pila. Finalment es procedirà a l’execució  de la coronació i dels  braços de la pila que seran 

units a les piles mitjançant soldadura. 

A continuació es procedirà a l’hissat de l’estructura metàl·lica. Aquest es realitzarà mitjançant 

dues grues automotrius de 5 tn, una en cada extrem de l’estructura metàl·lica. Les grues seran 

les mateixes que les utilitzades per a l’hissat de les piles. Cada una en un extrem de la 

passarel·la, es preveu que puguin posar-la en la seva posició final en una sola jornada de 

treball. S’utilitzarà un equip de soldadura encarregat de la bona col·locació i unió de 

l’estructura amb les piles. 

Un cop l’estructura principal estigui ja col·locada es procedirà a la realització del forjat, 

consistint en la col·locació de les xapes metàl·liques i al seu posterior formigonat. S’haurà de 

verificar que les xapes es col·loquin en les zones corresponents, aquesta ubicació es farà 
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mitjançant la inserció pels extrems de la passarel·la, gràcies a la grua automotriu i la posterior 

fixació en la seva posició corresponent. El muntatge de les xapes es farà per l’ordre indicat en 

els plànols, és a dir des de fora cap a dins. Es col·locarà i fixarà cada planxa abans de col·locar la 

següent. Les planxes es fixen als tubs longitudinals de l’estructura, recolzades sobre les 

corretges. A continuació es col·locaran les armadures i abans del formigonat, es regarà tota la 

superfície. Posteriorment s’aplicarà el formigó per bombeig, es realitzaran a continuació els 

processos de vibrat i curat per conservar les bones propietats del formigó. 

Les estructures de l’accés, es fabricaran en taller i seran transportats a l’obra mitjançant 

camions. Seran col·locades un cop s’hagi realitzat quasi la totalitat de l’estructura principal 

mitjançant les mateixes grues utilitzades per la resta de treballs. 

Per últim, es realitzaran els treballs corresponents als acabats de la passarel·la, és a dir la 

pavimentació, la col·locació de la barana i la instal·lació de la il·luminació. Per a aquesta última, 

es disposaran aparells LED, pel que es necessitarà que es realitzi un cablejat que permeti el 

subministrament d’electricitat necessari. Aquesta instal·lació es realitzarà abans de la 

pavimentació ja que el cablejat anirà per sota del paviment. 

Es detalla a continuació un resum dels treballs a realitzar per l’ordre prèviament indicat: 

Fase 1: Treballs previs 

 Desbrossament i acondicionament. 

 Excavació de les terres en la zona de les sabates. 

Fase 2: sabates 

 Execució de les sabates de les piles deixant esperes per a l’anclatge dels fusts. 

Fase3: piles 

 Col·locació de la part metàl·lica dels fusts de les piles i formigonat en l’anclatge. 

 Formigonat de l’interior dels fusts. 

 Execució de la coronació 

 Soldadura dels braços. 

Fase 4: estructura principal 

 Hissat i posicionament de l’estructura principal sobre les piles. 

Fase 5: tauler 

 Muntatge de la xapa col·laborant i de la seva armadura corresponent. 

 Formigonat del forjat. 

Fase 6: accés 

 Posada en obra de l’accés prefabricat. 
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Fase 7: acabats 

 Instal·lació de la barana. 

 Instal·lació de la il·luminació. 

 Pavimentació 

Fase 8: Proba de càrrega 

13.3 MITJANS AUXILIARS 

Els procediments constructius detallats en l’apartat anterior, necessiten de la utilització d’una 

sèrie de medis auxiliars. 

En primer lloc es necessita la utilització de dues grues que permetin tant l’hissat de l’estructura 

tubular principal sobre les piles, com la col·locació dels perfils metàl·lics prefabricats de les 

piles. Per a l’elecció de les grues que es necessitaran, es necessita conèixer la càrrega que 

s’aixecarà i la distància i l’altura a la que s’ha de col·locar aquesta càrrega. 

També es necessitarà un equip de bombeig amb un rendiment suficient per no demorar els 

treballs de construcció de les piles, de les cimentacions o del tauler. 

D’altra banda, també es requerirà un equip de soldadura ja que al tractar-se d’una passarel·la 

metàl·lica, amb peces prefabricades, serà necessari realitzar en obra varies soldadures tant en 

les pròpies piles, com en la unió d’aquestes amb l’estructura principal. 

Per al maneig d’aquests mitjans auxiliars, es recorrerà a la contractació de mà d’obra 

especialitzada per assegurar la realització de les operacions en condicions adequades de 

seguretat i amb garantia de qualitat. 

13.3.1 DIMENSIONAMENT DE LES GRUES 

En aquest apartat s’escollirà el tipus de grua a utilitzar en funció de la càrrega a suportar, la 

distància i l’altura de col·locació de la càrrega. 

En el nostre cas, s’ha escollit una grua de gran tonatge que compleixi amb les exigències 

constructives e les que disposem. 

Grua 

Càrrega màxima 47,98 t 

Distancia màxima 30 m 

Altura màxima 2 m 
 

Per tant es disposarà de dues grues Liebherr LTM 1050-3.1, amb capacitat de càrrega de fins a 

50 t cada una. 
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13.4 INFLUENCIA EN EL CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

La major influència deguda al càlcul és a causa de l’accés situat al marge oest de la passarel·la, 

ja que aquest es construirà per separat, però durant el període de servei de l’estructura estarà 

connectat a l’estructura principal, transmetent esforços a l’estructura principal que no s’han 

tingut en compte en el càlcul d’aquesta. S’intentarà per tant que l’accés sigui construït de 

manera independent a l’estructura principal i que interactuï amb aquesta el mínim possible 

per minimitzar-ne els esforços transmesos. 

Tampoc s’han tingut en compte en el càlcul, les càrregues mortes corresponents a la barana, la 

il·luminació i el paviment, però es consideren despreciables en comparació amb les càrregues 

considerades. 

Finalment, fora bo un anàlisi del conjunt de la passarel·la amb tots els elements finals i 

considerant tots els estats últims i de servei. 

13.5 CONCLUSIONS 

En aquest annex, s’ha descrit el procediment constructiu adoptat per a l’estructura. S’han 

valorat una sèrie d’alternatives i s’ha escollit la més adient en vista dels condicionants 

presents. El procediment constructiu de l’estructura principal serà per prefabricació i 

col·locació en obre mitjançant grues situades en els extrems de la passarel·la. No obstant, la 

totalitat dels procediments constructius detallats queda dividida en les vuit fases següents: 

 Fase 1: treballs previs 

 Fase 2: realització de les sabates 

 Fase3: col·locació de les part metàl·liques de les piles, formigonat i soldadura dels 

braços. 

 Fase 4: col·locació de l’estructura principal 

 Fase 5: col·locació de les xapes del tauler, les barres d’acer i formigonat. 

 Fase 6: col·locació de l’accés prefabricat. 

 Fase 7: instal·lació dels acabats 

 Fase 8: proba de càrrega 

A continuació s’han descrit i analitzat els mitjans necessaris per dur a terme aquests 

procediments constructius, determinant per exemple el tipus de grua que serà utilitzat. També 

seran necessaris un equip de soldadura i un de bombeig de formigó. 
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Finalment s’han considerat els possibles efectes col·laterals dels procediments constructius 

escollits en  el càlcul de l’estructura. 
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ANNEX 14 – PLA D’OBRA 

14.0 INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjunta un pla d’obra de caràcter indicatiu que pretén establir l’inici i 

final aproximat del conjunt de treballs a realitzar, definits en l’annex de procediments 

constructius, per a la construcció de la passarel·la objecte d’aquest projecte. 

Queda a càrrec de l’empresa constructora, la possible modificació d’aquest terminis establerts 

si així ho cregués convenient i justificable. 

14.1 PLA D’OBRA 

En el següent full es mostra el pla d’obra establert. 
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Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

1 Treballs previs 30

1.1 Replanteig 5

1.2 Desbrossament i acondicionament 5

1.3 Excavació de les terres en la zona de les sabates. 20

2 Sabates 10

2.1 Execució de les sabates 10

3 Piles 15

3.1 Col·locació part metàl·lica dels fusts 2

3.2 Formigonat en l'anclatge 3

3.3 Formigonat en l'interior dels fusts 4

3.4 Execució de la coronació de les piles 4

3.5 Soldadura dels braços 2

4 Estructura principal 10

4.1 Hissat i posicionament sobre les piles 10

5 Tauler 25

5.1 Muntatge de la xapa col·laborant i de l'armadura 5

5.2 Formigonat del forjat 20

6 Accés oest 10

6.1 Posada en obra 10

7 Acabats 15

7.1 Pavimentació 8

7.2 Instal·lació de la il·luminació 8

7.3 Instal·lació de la barana 7

8 Proba de càrrega 1

Id Nom de la tasca Dies
Mes 4 Mes 5 Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3
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ANNEX 15 – COMPORTAMENT HIDRÀULIC 

15.0 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és donar el comportament hidràulic de la zona on es preveu 

col·locar la passarel·la objecte d’aquest projecte, és a dir el torrent de l’Espelt a l’alçada del 

centre cívic de Fàtima. 

Aquest annex es basa en l’estudi realitzat per BOMA, sobre el comportament hidràulic del 

torrent de l’Espelt en la zona del parc del Puigcornet (la zona on es planteja la construcció de la 

passarel·la. Aquest estudi s’inclou en annex. 

15.1 CONCLUSIONS RELLEVANTS DE L’ESTUDI 

Es preveu el trasvassament progressiu de les aigües del Torrent Masarnau cap al Torrent de 

l’Espelt i l’endegament d’una determinada longitud de les seves lleres naturals. 

Les dimensions de la secció d’endegament del torrent són les següents: 

 

Per tant, la capacitat de l’endegament, considerant una velocitat de l’aigua entre 3 i 6m/s és 

d’entre 131,25 i 262,5 m3/s considerant una àrea de secció transversal mullada de 43,75m2. 

El calat total màxim previst amb un període de retorn de 500 anys, calculat pel mètode de J.R. 

Témez, en 158,13m3/s, és de 2,9m amb una velocitat de 3,6m/s. 

15.2 COMPROVACIONS 

15.2.1 RESGUARD MÍNIM DEL TAULER 

La passarel·la projectada es preveu que es col·loqui comunicant el Parc del Puicornet amb 

l’Avinguda Verge de la Pietat a l’altura del carrer de la Mare de Déu de Covadonga de la ciutat 

d’Igualada. Això fa que les cotes a les que es situarà el pont siguin +331,52 i +326,19m. 

La cota de la llera de l’endegament es troba entre +307 i +310,19m per tant, el tauler queda 

molt per sobre de l’altura màxima que la làmina d’aigua podria prendre. 

15.2.2 FONAMENTACIÓ 
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La fonamentació que queda més a prop de la llera del torrent, és la corresponent a les dues 

piles. Aquesta es situa a cota +320m i per tant encara lluny de la secció mullada de l’avinguda 

amb un període de retorn de 500 anys (+313m). 

15.3 CONCLUSIONS 

En aquest annex s’han descrit les característiques hidràuliques de la secció del torrent on es 

preveu construir la passarel·la. S’ha pogut calcular el calat màxim amb un període de retorn de 

500 anys i així comprovar que la làmina d’aigua màxima queda sempre molt lluny del tauler i 

fins i tot de la fonamentació de la passarel·la. 

15.4 ESTUDI REALITZAT PER BOMA 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

 

Amb data de Novembre de 2008 es va redactar el projecte “Projecte bàsic i d’execució d’un pont 
per a vianants i bicicletes al Parc de Puigcornet”, signat per Pere Puig i Agustí Obiol. Un cop entrat 
per registre a l’Ajuntament d’Igualada, i d’es d’aquest als diferents estaments implicats, l’Agència 
Catalana de l’Aigua emet amb data 11 de març de 2009 un a petició per a completar la 
documentació per tal de seguir amb la tramitació del projecte. Aquest requeriment té el número 
d’expedient UDPH2009001003. 

L’objectiu d’aquest informe és completar la documentació requerida i justificar davant de l’Agència 
Catalana de l’Aigua com interfereix la nova obra del Pont al Parc de Puigcornet al comportament 
hidràulic del torrent de l’Espelt, tant pel que fa referència al resguard mínim necessari entre 
l’avinguda de 500 anys de període retorn i la cota inferior del tauler, com per a l’estabilitat de 
talussos i fonamentació del pont. 

 

 

2 ESTAT ACTUAL 

2.1 Trasvassament del Torrent Masarnau 

Amb data de març de 1998 es va redactar el projecte “Projecte de transvassament del Torrent de 
Masarnau”, clau 94-4412, posteriorment modificat pels projectes modificat i complementari de 
claus JC-97236-M1 i JC-97236-C1 respectivament, el projecte modificat de clau JC-97236-M2 i 
finalment el projecte d’obra executada, de clau JC-97236-OE. 

Aquests projectes tenen com a objectiu el transvassament de les aigües del Torrent Masarnau cap 
al Torrent de l’Espelt, i l’endegament d’una determinada longitud de les seves lleres naturals. Cal 
esmentar que el torrent de l’Espelt és el que és travessat pel pont objecte d’aquest informe. 
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2.2 Endegament del Torrent de l’Espelt 

En l’estat acutal de l’endegament del Torrent de l’Espelt s’observa l’escollera que es va disposar 
als laterals de l’endegament que fixen el curs de les aigües. Aquesta secció d’endegament té les 
següents dimensions (segons projecte d’obra executada de clau JC-97236-OE): 

 

 

Aquesta secció però, no reflexa l’increment d’amplada de l’endegament que es produeix entre les 
seccions P38 i P28 segons el projecte d’obra executada abans esmentat. Aquest increment 
d’amplada estaria millor representat per la següent secció, segons mesures topogràfiques actuals: 

 

Secció tipus de l’endegament a la zona de la futura ubicació del pont 

 

 

La capacitat de l’endegament, considerant una velocitat de l’aigua entre 3’0 i 6’0m/s és doncs 
entre 131’25 i 262’50 m3/s considerant una àrea de la secció transversal mullada de 43’75m2. 
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2.3 Càlculs hidràulics del projecte del trasvassame nt 

El càlcul de cabals del projecte de transvassament, en el seu annex de càlculs hidràulics, indica 
que aquests s’han realitzat mitjançant el mètode de J.R.Témez, obtenint els resultats adjuntats a la 
següent taula resum: 

Paràmetres hidràulics de la conca 

 Riera de Masarnau Torrent de l’Espelt Confluència de la riera 
Masarnau i el Torrent de 
l’Espelt 

Sup. Total 10’0 km2 7’0 km2 17’0 km2 
Longitud 7’7 km 6’4 km 7’7 km 
Cota màx. 700 m 600 m 700 m 
Cota mín. 315 m 310 m 315 m 
Desnivell 385 m 290 m 385 m 
Pendent 0.05  0.0453  0.05  
Pd100 185 mm/dia 185 mm/dia 185 mm/dia 
Pd500 245 mm/dia 245 mm/dia 245 mm/dia 
P0 15 mm 15 mm 15 mm 
Tc 2’50 h 2’21 h 2’50 h 
K 1’183  1’162  1’183  
Ka 0’933  0’944  0’918  

 

Càlcul de la intensitat 

 Riera de Masarnau Torrent de l’Espelt Confluència de la riera 
Masarnau i el Torrent de 
l’Espelt 

Pd’100 173 mm/dia 175 mm/dia 170 mm/dia 
Pd’500 229 mm/dia 231 mm/dia 225 mm/dia 
Id100 7’19 mm/h 7’27 mm/h 7’08 mm/h 
Id500 9’53 mm/h 9’63 mm/h 9’37 mm/h 
I100 43’32 mm/h 47’42 mm/h 42’60 mm/h 
I500 57’37 mm/h 62’80 mm/h 56’42 mm/h 
 

Càlcul del coeficient d’escorriment 

 Riera de Masarnau Torrent de l’Espelt Confluència de la riera 
Masarnau i el Torrent de 
l’Espelt 

Po’ 37’5  37’5  37’5  
C100 0’41  0’41  0’40  
C500 0’51  0’51  0’50  
 

Càlcul del cabal 

 Riera de Masarnau Torrent de l’Espelt Confluència de la riera 
Masarnau i el Torrent de 
l’Espelt 

Q100 58’19 m3/s 44’18 m3/s 95’91 m3/s 
Q500 95’69 m3/s 72’53 m3/s 158’15 m3/s 
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Els valors corresponents a la confluència de la riera de Masarnau i el Torrent de l’Espelt són els 
d’aplicació a la secció d’endegament just on es situa el nou pont. Com es podrà veure a la imatge 
corresponent a aigües amunt del pont, la nova obra es situa a uns 180’0 m d’aquesta confluència. 

A continuació es mostra l’Annex 2. Càlculs hidràulics, del projecte modificat JC-97236-M2. 
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Aquesta comprovació correspon a la secció de 9’0m d’amplada de base de la secció trapezoidal, 
obtenint com a resultat un calat total de 3’30m per sobreelevació en corba i 2’86m en recta. Donat 
que la secció on es situa la nova passera és en el tram recte i amb una amplada inferior de 15’0m 
el calat esperat serà molt menor. 
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2.4 Imatges estat actual 

Amb data 24-03-2009 es van fer les següents fotografies de l’estat actual de l’endegament. 

 

 

Estat actual de l’endegament del Torrent de l’Espelt des del Parc de Puigcornet, mirant aigües 
amunt. Al fons s’observa l’obra de transvassament de la Riera de Masarnau. 

S’observa perfectament  la secció de l’endegament formada amb escollera als laterals. 
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Estat actual de l’endegament del Torrent de l’Espelt des del Parc de Puigcornet, mirant aigües 
avall. 

 



 
 Exp. 11.603 

                                                                                                                                                                       

www.boma.es / info@boma.es v1.0 Nota tècnica    10/13

 

3 PROJECTE DEL PONT 

3.1 Resguard mínim del tauler 

El nou pont per a vianants sobre el torrent de l’Espelt comunica el parc de Puigcornet amb 
l’Avinguda Verge de la Pietat a l’altura del carrer de la Mare de Déu de Covadonga de la ciutat 
d’Igualada. És Justament per les característiques topogràfiques de les zones a comunicar, i per tal 
de respectar la normativa vigent pel que fa l’accessibilitat, que el pont es situa entre les cotes 
+331.52 i +326.19. 

La cota superior del tauler del pont es situa considerablement molt per sobre de la cota de la llera 
de l’endegament del Torrent de l’Espelt, entre +307 i +310.19. Com es pot observar a la secció 
longitudinal de projecte, el tauler només té 1’0m de cantell, i per tant queda uns 17’0m mínim per 
sobre del terreny natural fora de l’endegament, i uns 20’0m per sobre del terreny natural a la llera 
del torrent. 

També es constata que pels càlculs hidràulics del projecte d’endegament, el calat per a l’avinguda 
de 500 anys, calculada en 158’13m3/s, és de 2’90m, amb una velocitat de 3’60m/s. Per tant, el 
resguard resultant és de 17’35m, molt per sobre de 1’0m, que és el mínim requerit en aquest cas. 

 

3.2 Fonamentació del pont 

La fonamentació dels estreps del tauler es situa al voltant de la cota +325, i sempre és mitjançant 
pilotatge. Per tant es descarta qualsevol tipus d’incidència entre aquesta fonamentació i la llera del 
torrent. 

Pel que respecta a possibles socavacions produïdes per l’aigua en grans avingudes aquestes són 
ara per ara descartades en els estreps. Això es deu tant per la seva distància a la llera de 
l’endegament, com pel propi endegament que està degudament protegit mitjançant escollera, i que 
en alguns casos està formigonada. 

La fonamentació de la pila central situa la base de l’encep dels pilons a la cota +320’49m, encara 
molt lluny de la secció mullada de l’avinguda de 500 anys. En qualsevol cas, aquests pilons baixen 
fins a la capa identificada com a A3 a l’estudi geotècnic, i sempre per sota de la base de la llera del 
torrent. L’efecte d’una gran avinguda es faria patent primer en la socavació dels talussos naturals 
de tot el torrent abans d’afectar a aquesta fonamentació. 
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Secció de la passera amb la topografia del terreny existent. S’observa que al punt més pròxim a la 
secció C el resguard mínim respecte l’avinguda de 500 anys de període de retorn és de 17.35m. 
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4 CONCLUSIONS 

Un cop analitzada tota la documentació existent referent a l’endegament del torrent, i comparada 
amb el projecte del nou Pont, es recullen les següents conclusions: 

i. L’endegament realitzat segons projectes de claus JC-97236-M1, JC-97236-M2, JC-97236-
C1, JC-97236-OE continua en bon estat i per tant garantint el funcionament hidràulic per al 
qual es va projectar, a la secció on es situa el nou pont. 

ii. El projecte del nou pont no afecta a la secció hidràulica necessària per a l’avinguda de 500 
anys de període de retorn, garantint un resguard mínim del tauler superior als 17’35m, 
donat que la cota d’aquest és molt superior a la de l’endegament 

iii. Les obres del pont no envaeixen en cap cas la secció de l’endegament 

iv. La fonamentació del pont es situa sempre per fora de la secció de l’endegament 

v. No hi ha risc evident de socavacions locals que puguin afectar l’estabilitat de la 
fonamentació del pont, donada la profunditat on arriben els pilons. 

vi. Es considera que les erosions pròximes del terreny natural afecten en general a tota la 
vessant del Parc de Puigcornet, que presenta algunes inestabilitats locals a la seva part 
superior. Per aquesta raó es recomana fer-ne un seguiment per a, si es veu necessari en 
un futur, plantejar una estabilització general d’aquesta vessant. 

 

 

 

 
 
Signat: Guillem Baraut Bover 
  Enginyer de Camins, Canals i Ports 
  Brufau, Obiol, Moya & Ass, S.L.P 
 

Barcelona, 27 de març de 2009 
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ANNEX 16. – SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS 

16.0 INTRODUCCIÓ 

Aquest annex es divideix en dues parts diferenciades. 

La primera, té per objectiu, determinar quins serveis poden estar afectats durant la realització 

de l’obra. 

La segona, determinar les superfícies a expropiar per a realitzar l’obra. 
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16.1 SERVEIS AFECTATS 

Durant la realització de les obres esmentades en aquest projecte no es preveu cap afectació a 

cap tipus de serveis, ja sigui aigua, llum, gas o línies telefòniques, a conseqüència de les obres 

detallades en aquest projecte.  
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16.2 EXPROPIACIONS 

Ja que la totalitat de l’estructura es troba en el Parc de Puigcornet i a més la passarel·la creua 

el torrent de l’Espelt, els terrenys afectats son de propietat municipal i no és necessària cap 

expropiació de cap terreny. 
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16.3 CONCLUSIONS 

Aquesta obra no requereix cap tipus d’expropiació i no es preveu a priori cap servei afectat. 
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ANNEX 17. – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

17.0 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el de justificar els preus de mà d’obra, maquinària, materials i 

partides d’obra d’aquest projecte. Aquests imports es basen en el banc de preus de l’ITEC. 

El percentatge de costos indirectes aplicat és del 5%. 

17.1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació es presenta la justificació dels preus. 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,36h Oficial 1aA0121000

 €22,36h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,36h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,36h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,73h Oficial 1a soldadorA0125000

 €22,36h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,11h Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,85h Ajudant encofradorA0133000

 €19,85h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,93h Ajudant soldadorA0135000

 €19,85h Ajudant col·locadorA0137000

 €19,82h Ajudant electricistaA013H000

 €18,68h ManobreA0140000

 €19,33h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

C1313332

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50m3 AiguaB0111000

 €16,79t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €75,48m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

B065CD0B

 €75,67m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B065CH0B

 €72,75m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

B065ED0B

 €72,93m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B065EH0B

 €75,57m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

B065EM0B

 €49,78m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

B06NMA2C

 €33,14t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710180

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €1,84cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriaB0A32500

 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €210,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €2,63l DesencofrantB0DZA000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,84kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5011

 €1,00kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, 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

B44Z50AA

 €1,02kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, 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

B44Z70AA

 €1,09kg Acer S275J2 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 soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z70BA

 €2,59kg Acer S275J2, en tub circular, secció cricular.B44Z70BX

 €20,93m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a
60 cm4

B4LM1A10

 €19,23dm3 Neoprè sense armar per a recolzamentsB4PZB000

 €27,99m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta d'ipe de 350 a
600 x90x22 mm

B9Q1CE09

 €68,32m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm de d'alçària

BB121EA0

 €344,90u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor
cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

BHNAT310

 €54,28u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeBQQ11110

 €2,39km Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar
assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes
testimoni

BVZZ2C00
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €83,02m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,26300/R 19,330001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,26300 21,26300
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,270001,500000,180B0111000 =xAiguam3

10,9135016,790000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60,48150 60,48150

0,212631,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,01913

83,01913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11180/R 22,360000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,09925/R 19,850000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21105 0,21105
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,619500,590001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,63062 0,63062

0,002111,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84378

0,84378COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,79kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades
formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

E44A7325 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02285/R 22,730000,045A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,49825/R 19,930000,025A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,52110 1,52110
Maquinària:

0,14040/R 3,120000,045C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,14040 0,14040
Materials:

1,090001,090001,000B44Z70BA =xAcer S275J2 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 soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,09000 1,09000

0,038032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78953

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,55m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G3C517H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48320/R 18,680000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,48320 4,48320
Maquinària:

12,54000/R 156,750000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 12,54000 12,54000
Materials:

77,4592575,570001,025B065EM0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 77,45925 77,45925

0,067251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,54970

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,54970COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,38kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

G4445315 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56825/R 22,730000,025A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,49825/R 19,930000,025A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,06650 1,06650
Maquinària:

0,07800/R 3,120000,025C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,20975/R 8,390000,025CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,28775 0,28775
Materials:

1,000001,000001,000B44Z50AA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,026662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,38091

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,38091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,64m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G4515AH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,47200/R 18,680000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47200 7,47200
Maquinària:

19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:

74,3886072,930001,020B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 74,38860 74,38860

0,186802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,64115

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,64115COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €103,49m3 Formigó per armar, HA-30/B/10/IIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

G45C19C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97760/R 18,680000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,97760 5,97760
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

76,9896075,480001,020B065CD0B =xFormigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 76,98960 76,98960

0,149442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,49414

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,49414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,69m3 Formigó per armar, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

G45C1AC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97760/R 18,680000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,97760 5,97760
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

77,1834075,670001,020B065CH0B =xFormigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 77,18340 77,18340

0,149442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,68794

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,68794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,89m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C1AH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97760/R 18,680000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,97760 5,97760
Maquinària:
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20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

74,3886072,930001,020B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 74,38860 74,38860

0,149442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,89314

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,89314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,83m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 40 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 30 kg/m2

G45CF8D5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

40,19769100,494220,400K45CAAC4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

m3

39,920401,3306830,000K4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

51,7138251,713821,000K4DCAD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

m2

Subtotal... 131,83191 131,83191

COST DIRECTE 131,83191

0,00%DESPESES INDIRECTES

131,83191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,58m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment

G4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

29,88800/R 18,680001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,83200 38,83200
Materials:

87,1700983,019131,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 87,17009 87,17009
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0,582481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,58457

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,58457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,49m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/10/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

K45CAAC4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15568/R 18,680000,276A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,15568 5,15568
Maquinària:

18,02625/R 156,750000,115C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 18,02625 18,02625
Materials:

77,1834075,670001,020B065CH0B =xFormigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

Subtotal... 77,18340 77,18340

0,128892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,49422

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,49422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26832/R 22,360000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,19850/R 19,850000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,46682 0,46682
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,843780,843781,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,85686 0,85686

0,007001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33068

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,71m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

K4DCAD00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

25,15500/R 22,360001,125A0123000 =xOficial 1a encofradorh

22,33125/R 19,850001,125A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 47,48625 47,48625
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,558140,430001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80100210,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,04041 3,04041

1,187162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,71382

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,71382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,87m2 Parquet de posts clavats de fusta d'ipe de 350 a 600 x90x22
mm, col·locats a trencajunts

E9Q24909 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,70800/R 22,360000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,95500/R 19,850000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,66300 12,66300
Materials:

1,472001,840000,800B0A32500 =xClau acer galvanitzat de 50 mm de llargàriacu

28,5498027,990001,020B9Q1CE09 =xPost encadellat per a parquet clavat de fusta d'ipe de 350 a
600 x90x22 mm

m2

Subtotal... 30,02180 30,02180

0,189951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,87474

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,87474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,00m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

G2211101 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18680/R 18,680000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,18680 0,18680
Maquinària:

1,81302/R 82,410000,022C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th
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Subtotal... 1,81302 1,81302

0,002801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,00262

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,00262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m
de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2223S11 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93400/R 18,680000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,93400 0,93400
Maquinària:

9,98500/R 50,000000,1997C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

h

Subtotal... 9,98500 9,98500

0,014011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,93301

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,93301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D2011 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,84456/R 86,180000,0098C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,84456 0,84456

COST DIRECTE 0,84456

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,84456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,27kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G3CB3100 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17888/R 22,360000,008A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,23820/R 19,850000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41708 0,41708
Materials:
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0,005561,090000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,843780,843781,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,84934 0,84934

0,006261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27268

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,27268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,77m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

G3Z152T1 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,67700/R 22,360000,075A0121000 =xOficial 1ah

2,80200/R 18,680000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,47900 4,47900
Materials:

5,2269049,780000,105B06NMA2C =xFormigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

m3

Subtotal... 5,22690 5,22690

0,067191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,77308

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,77308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,67kg Tub d'acer S275J2 circular, secció circular, col·locat per
soldadura.

G44X Rend.: 0,800P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27856/R 22,730000,045A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,62281/R 19,930000,025A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,90137 1,90137
Maquinària:

0,17550/R 3,120000,045C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,17550 0,17550
Materials:

2,590002,590001,000B44Z70BX =xAcer S275J2, en tub circular, secció cricular.kg
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Subtotal... 2,59000 2,59000

COST DIRECTE 4,66687

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,66687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

G4417315 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34095/R 22,730000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,29895/R 19,930000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,63990 0,63990
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,12585/R 8,390000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,17265 0,17265
Materials:

1,020001,020001,000B44Z70AA =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,02000 1,02000

0,016002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,84855

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,84855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

G44B5112 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45460/R 22,730000,020A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,39860/R 19,930000,020A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,85320 0,85320
Maquinària:

0,06240/R 3,120000,020C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,16780/R 8,390000,020CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,23020 0,23020
Materials:
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0,840000,840001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,84000 0,84000

0,021332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94473

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,46m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G45159H4 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,47200/R 18,680000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,47200 7,47200
Maquinària:

19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:

74,2050072,750001,020B065ED0B =xFormigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 74,20500 74,20500

0,186802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,45755

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,45755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,71m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C19H4 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,97760/R 18,680000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,97760 5,97760
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

74,2050072,750001,020B065ED0B =xFormigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb

m3

Subtotal... 74,20500 74,20500
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0,149442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,70954

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,70954COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,80dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat

G4ZA1001 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56040/R 18,680000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,56040 0,56040
Materials:

19,2300019,230001,000B4PZB000 =xNeoprè sense armar per a recolzamentsdm3

Subtotal... 19,23000 19,23000

0,008411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,79881

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,79881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,27m2 Xapa col·laborant per al tauler, material i col·locacióG901 Rend.: 0,800P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33500/R 18,680000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,33500 2,33500
Materials:

20,9300020,930001,000B4LM1A10 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a
60 cm4

m2

Subtotal... 20,93000 20,93000

COST DIRECTE 23,26500

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,26500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,52m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb morter

GB121EAE Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02480/R 22,360000,180A0121000 =xOficial 1ah

10,64760/R 18,680000,570A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 14,67240 14,67240
Materials:

0,1657033,140000,005B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

68,3200068,320001,000BB121EA0 =xBarana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm de d'alçària

m

Subtotal... 68,48570 68,48570

0,366812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,52491

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,52491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €360,15u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor
cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W, col·locada amb
fixacions mecàniques

GHNAT311 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,08850/R 23,110000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,93700/R 19,820000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,02550 15,02550
Materials:

344,90000344,900001,000BHNAT310 =xBalisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor
cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W

u

Subtotal... 344,90000 344,90000

0,225381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 360,15088

0,00%DESPESES INDIRECTES

360,15088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,94u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge

GQQ11102 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,94400/R 22,360000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,47200/R 18,680000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,41600 16,41600
Materials:

54,2800054,280001,000BQQ11110 =xNorai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeu

Subtotal... 54,28000 54,28000

0,246241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,94224

0,00%DESPESES INDIRECTES



Pressupost general del projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 01/09/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

70,94224COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost general del projecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 01/09/14

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.142,23u Partida alçada a justificarGJ10

 €12.142,33u Partida a justificarGSSSS


