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1. PLANTEJAMENT DEL PROJECTE 

1.1. RAÓ D’ÉSSER 

 

El present Projecte Constructiu sorgeix de la necessitat de realització d’un Projecte de 

Final de Carrera (PFC) per tal de concloure els estudis d’Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports del pla 1995 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de 

Barcelona (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

 

La elecció de projectar un pont s’adscriu dintre de la Intensificació d’Anàlisis i Projectes 

d’Estructures cursada i en particular degut a la gran passió que l’autor sent de ben petit 

per aquests tipus tant singular d’estructures. 

 

 

1.2. OBJECTE 

 

El present document té per objecte definir les principals característiques del Projecte 

Constructiu d’una Solució Alternativa al Pont ja construït a la Nova Carretera: Vial Port-

Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: El Prat 

de Llobregat” Projecte Constructiu de clau NB-03114.1. Pont inaugurat a l’abril de 2015 

i que el 11/02/16 fou nomenat oficialment com a: Pont Nelson Mandela.  

 

Aquest viaducte connecta el nucli principal del Prat del Llobregat amb el polígon Pratenc, 

que van quedar separats en el moment de la desviació del riu Llobregat, com a 

conseqüència de l’ampliació del Port de Barcelona. 

 

La solució contempla la construcció d’un viaducte que ha de permetre augmentar la 

connectivitat entre el Port i l’Aeroport, tenint en compte totes les casuístiques del entorn 

tan com les limitacions d’alçada introduïdes per l’Aeroport del Prat, les propietats del 

terreny aportat en la construcció de la nova riba i la presencia dels futurs accessos 

ferroviaris i viaris al Port de Barcelona. 



  

 

 

1.3. ANTECEDENTS 

 

A l’annex 01: Antecedents es poden trobar detallats els antecedents al present projecte 

aquí simplement citarem: 

 

- El 9 de Maig de 2005 la Direcció General de Carreteres encarrega a GISA la redacció 

del Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. 

Tram 1 , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram:  

- Amb data de novembre de 2006 s’aprova el “Projecte Constructiu. Millora General. 

Nova Carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la B-250 i el Polígon Pratenc. 

Tram: El Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1” 

 

- Amb data 22 d’abril de 2008, la DGC (Direcció General de Carreteres) aprova el 

projecte “Execució de les obres del document refós. Millora general. Nova 

carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Pratenc. Tram: el Prat de Llobregat. Clau NB-03114.1-A1”. 

 

- Amb data 25 de setembre de 2008, el Consell d’Administració de GISA adjudica a 

l’empresa COPISA (Constructora Pirenaica S.A.) el contracte de serveis per a 

l’Execució de les Obres de Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. 

Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: el Prat de 

Llobregat. Clau NB-03114.1-A1 per un import de divuit milions cinc-cents vint-i-

vuit mil dos-cents seixanta-set euros amb vuitanta-sis cèntims (18.528.267,86 euros), 

iva exclòs. L’inici de les obres va ser el 31 de març de 2008 i la durada prevista era 

de 14 mesos. 

 

- Amb data 7 de juliol de 2009, la DGC (Direcció General de Carreteres) autoritza la 

redacció del “Projecte modificat número 1. Millora general. Nova carretera. Vial 

Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. 

Tram: el Prat de Llobregat. Clau NB-03114.1-A1-M1”. 



  

 

- Amb data 2 de febrer de 2011 GISA adjudica a l’empresa ENGINYERIA 

REVENTÓS, SL & S.L. PROFESSIONAL D'ENGINYERIA DEL MARESME 

(UTE) el contracte de serveis per a la Direcció de les Obres de Millora general. 

Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Pratenc. Tram: el Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1-A1 per un import 

de cinc-cents quatre mil tres-cents quaranta-set euros amb vint cèntims (504.347,20 

€), iva exclòs. 

 

- Amb data d’abril de 2015 finalitza l’Execució de la Obra 

 

 

1.4. ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA 

1.4.1. INSCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA 

 

El vial Port-Aeroport, es configura com una ronda sud externa del nucli del Prat de 

Llobregat, des de l’autovia C-31 fins a la ZAL (Zona d’Activitats Logístiques) del Port 

de Barcelona, connectant així les àrees logístiques del Mas Blau, l’Aeroport i el Port. 

 

El nou vial connecta la carretera B-250 i el Polígon Industrial Pratenc, al terme municipal 

de El Prat de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat, i desenvolupa la primera fase 

de la alternativa 2B de l’Estudi Informatiu corresponent al tram entre la rotonda amb la 

nova carretera de la platja i la ZAL del Port, carrer A, del futur vial Port-Aeroport. 

 

Els diferents elements definitoris del vial Port-Aeroport són els següents: 

 

- Tram 1a. Vial que uneix la rotonda el·líptica de la carretera B-250 existent i la 

rotonda oest del projecte. 

- Rotonda Oest. 

- Tram 1b. Vial que creua la nova llera riu Llobregat a través de un VIADUCTE 

DE NOVA CONSTRUCCIÓ i que uneix la rotonda Oest amb la rotonda Est. 

- Rotonda Est. 



  

- Tram 1c. Vial que enllaça la rotonda Est amb el carrer número 100 del Polígon 

Pratenc. 

  

 

 

 

 

Aquesta primera fase planteja la construcció dels trams 1a, 1b i 1c de l’Estudi Informatiu: 

 

El tram 1a, està constituït per un nou vial que parteix de la rotonda el·líptica que 

intercepta la carretera B-250, en el nucli urbà d’El Prat de Llobregat, i es dirigeix cap al 

sud-est fins connectar amb la nova rotonda projectada (rotonda oest). Aquest tram, per 

mitjà de la rotonda oest, connecta el vial Port-Aeroport amb la carretera B-250. 

 

El tram 1b, parteix de la rotonda oest i avança en direcció est creuant la nova llera del riu 

Llobregat mitjançant un PONT de 304 m que permet també el pas inferior de tots els 

serveis viaris projectats pel Ministeri de Foment per als nous accessos ferroviaris i viaris 

al Port de Barcelona, fins arribar a la rotonda est (compresa en el tram 1c). Aquest tram 

formarà part del vial Port-Aeroport. 

 

El tram 1c, està constituït per un nou vial que parteix de la rotonda est i es dirigeix cap al 

carrer 100 del Polígon Pratenc. Aquest tram connecta el vial Port-Aeroport amb el 



  

Polígon Pratenc mitjançant la rotonda est. La diferència de cota existent al marge dret 

entre el tram 1c i el carrer 100 provoca el disseny d’un petit mur de contenció amb la 

finalitat de mantenir la vorera actual.  

 

A més existeix un carril bici al llarg de tot el nou vial. 

 

 

1.4.2. SECCIÓ TIPUS 

 

El tram 1b s’ha definit amb dues seccions tipus: secció tipus tram 1b (del PK 0+040 al 

0+169,269 i del PK 0+517,019 al 0+614,868) i secció tipus pont (del PK 0+174,269 al 

0+512,019). Els punts quilomètrics que resten es corresponen amb els intervals de 

transició entre les dues seccions tipus. 

 

1. Secció tipus tram 1b 

El nou vial presenta dues calçades de 7,00 metres d’amplada amb dos carril de 3,50 metres 

per a cada sentit de circulació amb voral interior de 1,00 metres i exterior de 1,50 metres. 

Aquestes calçades estan separades per una mitjana de 2,00 metres d’amplada. Ambdós 

costats del vial es preveu una vorera de 3,00 metres d’ample que permetrà a la vegada la 

circulació de bicicletes. Pel que fa a les bermes, s’han disposat de 0,75 metres. El vial 

amb secció tipus Tram 1b es troba en terraplè, per tant, la berma es troba entre el  final de 

la vorera i el cap del talús. Pel que fa als peralts, el carrer presenta una secció constant de 

bombeig excepte als trams d’entroncament on, donada la singularitat i velocitat reduïda, 

el peralt es modifica per ajustar-lo als pendents dels vials on es connecta. Els talussos 

tenen una relació horitzontal/vertical 2/1. La cuneta de peu de terraplè que es preveu és 

la tipus T-1. Aquesta cuneta triangular té una amplada total de 1 metres i una fondària de 

0,33 metres. 

 

2. Secció tipus pont 

El nou pont presenta dues calçades de 7,00 metres d’amplada amb dos carril de 3,50 

metres per a cada sentit de circulació amb voral interior de 1,00 metres i exterior de 2,50 

metres. Aquestes calçades estan separades per una mitjana de 2,00 metres d’amplada. 

Ambdós costats del pont es preveu una vorera de 3,50 metres d’ample, amb un pas de 



  

vianants de 1,40 metres i un carril bici de 1,30 metres. Pel que fa als peralts, el pont 

presenta una secció constant de bombeig del 2 % simètricament. 

 

 

1.5. CONDICIONANTS GENERALS 

1.5.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

 

Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 

projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 cedits per GISA 

(Gestió d’Infraestructures, S.A.). 

 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’han utilitzat els fulls corresponents al Mapa 

Topogràfic Nacional. Pel que fa a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls 

de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta cartografia però no presenta l’escala 

adequada i necessària per a redactar correctament el present Projecte. Per aquest motiu, 

s’ha recorregut a la cartografia a escala 1:2.000 proporcionada igualment per Gestió 

d’Infraestructures, S.A. Aquesta cartografia, s’ha obtingut mitjançant la restitució de 

fotogrames corresponents a diferents vols. 

 

 

1.5.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

1.5.2.1. TREBALLS EFECTUATS 

 

La zona del projecte està emplaçada, des del punt de vista geològic, sobre els dipòsits 

quaternaris d'origen deltaic formats en la desembocadura del riu Llobregat, que, després 

de travessar la Serralada Costanera-Catalana, entra en la depressió litoral o plataforma 

costanera. 

 

Aquests dipòsits deltaics de gruix variable ( de 75 a 100 m.) es disposen sobre el basament 

Pliocè, i en ells apareixen materials corresponents a molt variats ambients sedimentaris 

(característica comuna dels dipòsits de delta): de tipus fluvial (sorres i graves ben 



  

rodades), materials de terrasses fluvials antigues enterrades pels al·luvions més moderns, 

i sediments d'influència litoral. 

 

Per a la realització del present apartat s'ha partit de la informació recollida en els següents 

documents: 

 

- Mapa Geològic i Geomorfològic d’Espanya a escala 1:50.000; IGME Full 420, 

Hospitalet de Llobregat. 

- Fotografia aèria de la zona a escala 1:5.000, editada per l’ICC. 

- Estudi Informatiu i Estudi d´impacte ambiental “ Millora general. Nova carretera 

Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la platja i la ZAL 

del Port carrer A. Tram; El Prat de Llobregat”. 

 

Seguidament es resumeixen els treballs efectuats per a caracteritzar els materials en l'àrea 

d'estudi: Els treballs de camp han consistit en una observació detallada de superfície de 

tota la zona d’influència de l’estudi. 

 

Aquests treballs de camp han inclòs una campanya d’investigacions in situ, consistents 

en la realització de 2 sondeigs a rotació (S-1 i S-2) amb extracció contínua de testimoni, 

a les proximitats dels estreps, que han assolit profunditats màximes d’estudi de 60,0 i 

54,22 m respectivament. 

 

A més s’han dut a terme dos penetròmetres dinàmics tipus Borros (P-1 i P-2) per a l’estudi 

dels murs que sostindran els terraplens del trasdós dels estreps. Els penetròmetres han 

assolit fondàries màximes d’estudi de 20,0 i 16,0 m respectivament. 

 

Aquesta campanya s'ha d'englobar coordinadament amb la cartografia geotècnica de 

detall en la qual han de quedar reflectides totes les observacions realitzades tant de 

superfície com en les investigacions anteriorment descrites. Es prestarà especial atenció 

a la presència de zones inestables, sòls tous, punts de drenatge deficient, presència de 

rebliments antròpics, etc. 

 

1.5.2.2. MARC REGIONAL 



  

 

Des del punt de vista geològic, l’entorn de Barcelona es situa en el context extensiu que 

afectà els temps neògens del marge occidental del Mar Català-Balear. Aquest procés 

tectònic implica una presència d’una sèrie de falles normals aproximadament paral·leles 

a la línia de costa, que delimita un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semi-fosses 

tectòniques) junt a altres elevats (horsts). 

 

De forma esquemàtica, els materials més antics són els que afloren a la Serralada Litoral, 

és a dir, a Collserola, on apareixen roques metasedimentàries paleozoiques, principalment 

pissarres i en menor grau gresos, calcàries i conglomerats entre altres, més o menys 

afectats pel metamorfisme de contacte associat als granitoids que afloren al peu de la 

muntanya. 

 

En direcció al mar, a l’àrea metropolitana de Barcelona, les roques paleozoiques queden 

recobertes per sediments terciaris, representats per margues i gresos marins del bloc de 

Montjuïc, d’edat miocena, i per margues argiloses i gresos pliocens. 

 

A la zona de peu de mont de Barcelona, gran part dels sediments citats queden recoberts 

discordantment per dipòsits d’origen col·luvial d’edat pleistocena (Quaternari Antic). Son 

bàsicament argiles, llims i crostes calcàries, que en ocasions formen una seqüència de tres 

nivells coneguda com el Tricicle de la plana de Barcelona. 

 

En concret, la zona d’estudi es localitza situada sobre dipòsits del delta del riu Llobregat. 

Aquest està constituït principalment per alternances de nivells granulars i cohesius 

quaternaris recents, que presenten en conjunt unes característiques geotècniques 

relativament desfavorables i recobreixen el substrat terciari format de margues argiloses. 

 

 

1.5.2.3. LITOLOGIA 

 

Els materials que afloren a l’emplaçament del viaducte previst corresponen, segons els 

dos sondeigs realitzats, a sòls quaternaris de l’Holocè i del Pleistocè. Superposats a 



  

aquests materials naturals es disposen terres de rebliment. D’aquesta manera les unitats 

litològiques diferenciades són les següents: 

 

1. Terres de rebliment       (R) 

2. Sòls quaternaris al·luvials      (Q) 

 a. Sorres fines (aqüífer superior)    (Q1) 

 b. Argiles llimoses grises (falca intermèdia)   (Q2) 

 c. Sorres llimoses y Graves sorrenques (aqüífer inferior) (Q3 i Q4) 

 

 

1.5.2.4. GEOMORFOLOGIA 

 

El vial objecte del present estudi transcorre en la seva totalitat per la plana deltaica del riu 

Llobregat, en la seva marge dreta. La plana deltaica del Llobregat, de l’ordre dels 92 km2 

de superfície, és un sector de morfologia molt suau, amb un pendent de l’ordre del 1 %. 

Si bé, és convenient assenyalar les morfologia de tipus antròpic tan presents a l'àrea com 

les actuacions de canalització del Llobregat. 

 

La zona de projecte es situa al delta del Llobregat. Aquesta àrea es caracteritza 

principalment per presentar una geomorfologia fluvial modelada per la dinàmica al·luvial 

del riu Llobregat. El relleu de la zona es en general pla i el substrat terciari es troba 

recobert pels sediments al·luvials dipositats del Llobregat els quals presenten gruixos 

superiors als 60 m. 

 

- Modelat Deltaic 

Un delta és un dipòsit sedimentari construït a la desembocadura d'un riu per davant de la 

línia de costa. Les sedimentacions als deltes són molt potents, diversos centenars de 

metres. Els fragments més gruixuts es dipositen prop de la desembocadura, mentre que 

els fins arriben a zones més allunyades. Els dipòsits amb partícules més gruixudes formen 

les capes de fons i les capes frontals. Formen un con aplanat de sorres i llims. 

 

 

1.5.2.5. HIDROGEOLOGIA 



  

1.5.2.5.1. MARC REGIONAL 

 

La xarxa hidrogràfica principal de la zona és el Llobregat amb la seva important plana 

deltaica, la plana està creuada per una xarxa hidrològica menor: els torrents o rieres. 

 

El sistema hidrogeològic de l'àrea d'estudi és la seu de nombrosos aqüífers, algun d'ells 

molt important, tant des del punt de vista del subministrament d'aigua, com també pels 

problemes hidrològics i geotècnics que planteja la seva presència. 

 

Es descriuen a continuació les unitats geològiques que constitueixen aqüífers en l'entorn 

de la zona d'estudi: 

 

- Quaternari. Deltes 

Les graves profundes que formen la base del delta del Llobregat, i també la capa de sorres 

superiors, constitueixen dos aqüífers molt importants, amb un volum d'emmagatzematge 

notable, i una permeabilitat i transmissivitat també molt elevades. 

 

En general, es poden diferenciar dos aqüífers, que, aigües dalt dels deltes, on el tascó 

d'argiles i llims del prodelta desapareix, s'unifiquen en un sol. 

 

L'aqüífer superior és en general de tipus lliure, si bé de vegades les argiles superficials 

poden causar un efecte de confinament. D'altra banda, l'aqüífer profund és de tipus captiu, 

confinat pel aqüitard relatiu de les argiles ja citades del tascó intermedi. 

 

 

1.5.2.5.2. INFLUÈNCIA DELS AQÜÍFERS SOBRE L’OBRA 

(Problemàtica Geotècnica) 

 

Essencialment el terreny sobre el que es fonamenta el pont de la carretera port-aeroport 

està constituït per argiles, llims, sorres i graves d’origen deltaic del riu Llobregat. 

 

D’aquesta manera, per garantir als fonaments, tant de piles com d’estreps, una 

determinada capacitat portant i una deformabilitat reduïda enfront les càrregues 



  

transmeses per l’estructura, així com evitar una possible soscavació de les mateixes, es fa 

necessària la utilització de pilons. 

 

Els pilons seran de formigó in situ de 1,5 metres de diàmetre perforats o excavats, que 

utilitzaran camises (tubs metàl·lics) recuperables per tal de minimitzar al màxim possible 

la connexió entre l’aqüífer superior i inferior existents sota l’estructura. 

 

Per tal de minimitzar el risc de contacte entre aqüífers, el procés d’execució dels pilons 

es realitzarà tenint en compte les següents prescripcions com a  mesures correctores: 

 

 - La intubació s’introduirà al terreny acompanyant a l’excavació sempre per 

davant de l’excavació. Així es reduirà la possible alteració del terreny al voltant de la 

camisa metàl·lica, reduint per tant, la comunicació entre aqüífers. 

 

 - Es procedirà al formigonat per davant de la retirada de la camisa metàl·lica, de 

tal forma que no hi pugui haver cap enfonsament dins de l’orifici de l’excavació i per tant, 

reduint novament la possible alteració del terreny al voltant de la camisa metàl·lica.  

 

Aquesta intubació metàl·lica s’avançarà fins a la cota requerida, i se’n retirarà la camisa 

al mateix temps que es realitzi el formigonat del piló segellant-se d’aquesta forma la 

perforació a mesura que es realitza l’extracció, minimitzant novament la possibilitat de 

comunicació entre aqüífers.  

 

Amb tot això, la utilització d’intubació metàl·lica recuperable, minimitzarà el risc de 

possible contaminació mediambiental, que pogués produir-se en el cas d’utilitzar el 

mètode de perforació mitjançant llots bentonítics o polímers durant la excavació de 

pilons. 

 

 - En cap moment per realitzar la perforació dels pilons, s’utilitzarà ni aigua del 

mar ni aigua del riu de trams on hi pugui haver intrusió salina del mar. 

 

D’aquesta manera l’únic risc de possible contacte entre aqüífers es pot produir en les 

següents circumstàncies: 

 



  

1. Durant la perforació es pot alterar lleugerament el terreny al seu voltant, que 

donada la naturalesa d’aquest, s’estima que aquesta alteració pugui ser 

centimètrica, creant-se una petita corona en la que el coeficient de permeabilitat 

K sigui lleugerament superior al natural del terreny. 

 

2. Únicament durant les hores de perforació del piló, en aquesta petita corona de 

material alterat d’una longitud aproximada d’entre 15 i 20 metres (espessor de 

l’aqüitard) es pot arribar a produir circulació de l’aigua. La longitud a recórrer per 

l’aigua en una corona de material de permeabilitat semblant al terreny natural fa 

poc probable que en l’interval de temps que dura la perforació es produeixi 

comunicació. 

 

3. A més, durant el procés de formigonat al enretirar la camisa, aquesta corona estarà 

sotmesa a la pressió transmesa pel formigó i la penetració del morter del mateix, 

amb el que la permeabilitat K del terreny tornarà a reduir-se notablement assolint 

valors semblants als originals. 

 

 

1.5.3. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 

 

La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 

 

 Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

 Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 h. corresponents a 

diferents períodes de retorn. 

 Determinació del coeficients d’escorrentiu de les conques, assignació de la 

precipitació a la conca i determinació dels cabals de disseny. 

 Dimensionament dels dispositius de drenatge longitudinals i transversals. 

 

 

1.5.3.1. CLIMATOLOGIA 

 



  

La influència del mar Mediterrani en les temperatures és determinant perquè actua com a 

regulador de les mateixes. 

 

L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern, se situa entorn als 14 ºC. 

A l’estiu les temperatures mitges tenen uns valors compresos entre els 22 – 24 ºC , durant 

l’hivern, les temperatures mitges són baixes, amb uns valors compresos entre els 8 – 10 

ºC. 

 

Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una precipitació mitja anual 

compresa entre els 500 i els 700 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja 

mensual durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

 

Així doncs, la classificació climàtica de la zona en qüestió, considerant la precipitació i 

la temperatura mitja anual, queda inclosa dins del tipus Mediterrani sec. 

 

 

1.5.3.2. HIDROLOGIA. 

 

Per a l'obtenció de la precipitació diària màxima corresponent als diferents períodes de 

retorn, s’ha fet ús de les dades aportades per dues fonts d’informació: 

 

- 1. Programa informàtic MAXPLUWIN v.1.0, a partir del qual es poden estimar 

els valors de precipitacions màximes diàries. 

- 2. Mapes de precipitacions diàries màximes associades als períodes de retorn 

considerats, elaborats per l’ACA que corresponen a l’àmbit de les conques 

internes de Catalunya. 

 

A partir de aquestes dades es poden estimar els valors de precipitacions màximes diàries 

per a l’obtenció dels cabals de càlcul, del drenatge tranversal s’han pres les precipitacions 

corresponents a un període de retorn de 500 anys, i per  a l’obtenció dels cabals de càlcul 

del drenatge longitudinal s’han pres les precipitacions corresponents a un període de 

retorn de 25 anys i com s’indica a la present Instrucció 5.2-IC de Drenatge superficial del 



  

Ministeri de Foment i les recomanacions de l’A.C.A. Els valors resultants han estat Pd 

(T=25 anys) = 157 mm/dia i Pd (T=500 anys) = 280 mm/dia. 

 

 

1.5.4. SISMICITAT 

 

Degut a la zona en la que està el pont la acceleració de càlcul es menor a la mínima que 

indica la norma per haver de realitzar els càlculs. De tal manera que no cal realitzar 

aquesta comprovació. 

 

 

1.6. CONDICIONANTS PUNTUALS 

1.6.1. SERVEIS AFECTATS 

1.6.1.1. SERVEIS EXISTENTS 

 

A l’Annex núm. 6 es realitza la identificació dels diversos serveis existents al llarg del 

traçat del pont susceptibles de ser afectats, tant directament per ocupació dels terrenys en 

què actualment s'ubiquen com indirectament per necessitats constructives: gàlibs 

d'operació de la maquinària. Aquest últim tipus d'afecció s'ha contemplat a fi de garantir 

unes mínimes i bàsiques mesures de seguretat durant l'execució dels treballs. 

Igualment es presenta la solució per al manteniment del servei mitjançant la seva 

reposició als trams afectats.  

 

Les Entitats i Organismes que disposen de serveis dins la zona objecte del projecte són 

els següents: 

 

 TELEFÒNICA, S.A.      Telefonia. 

 ENDESA                                                        Electricitat. 

 AIGÜES DEL PRAT S.A.    Abastament d’aigua. 

 EMSSA      Col·lectors Interceptors. 

 ACA       Col·lector de Salmorres 

 



  

Dels serveis afectats per les obres es realitza una proposta de reposició a l’annex núm. 7. 

 

El pressupost destinat a la reposició de serveis s’ha dividit en dos conceptes: obra 

mecànica i obra civil.  

 

El pressupost d'obra civil associat a la reposició de serveis afectats ascendeix a la quantitat 

de cent trenta-dos mil cinc-cents euros (32.500,00 €), sense incloure l’Iva, els despeses 

generals i el benefici industrial. 

 

El pressupost per contracta d'obra mecànica associada a la reposició de serveis afectats 

ascendeix a la quantitat de cinc-cents cinquanta-quatre mil set-cents quaranta-quatre 

euros amb vint-i-set cèntims (0,00 €), inclosos despeses generals, benefici industrial i 

IVA. 

 

 

1.6.1.2. SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ 

 

Es realitzarà la canalització de serveis en voral per a instal·lacions de telecomunicacions  

amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix al llarg de tot el 

traçat. 

 

L'obra civil necessària per a la canalització de TELECOMUNICACIONS es valora en un 

total de quaranta-nou mil dos-cents vint-i-set euros (49.227,00 €), sense incloure l’IVA, 

els despeses generals i el benefici industrial. 

 

Aquesta valoració es fa constar en Pressupost general de l’obra. 

 

 

1.6.2. EXPROPIACIONS 

 

A l’execució del present projecte, no s’afecten finques particulars. 

 

 



  

1.7. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

1.7.1. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

La estratègia de treball ha estat la següent: s’han analitzat uns determinats indicadors 

considerats òptims per a les característiques que s’han volgut avaluar, que en aquest cas 

han estat les relacionades amb el conceptes establerts com a prioritaris relacionats amb la 

seguretat, el cost, la durada, l’eficiència, el manteniment, el mediambient, la 

monumentalitat o l’entorn. 

 

Els indicadors s’han dividit en dos grans grups i aquest a la seva vegada en dos subgrups 

més cadascun i a dintre de cada subgrup s’han introduït finalment els indicadors 

individuals a analitzar que inclouen els conceptes anteriorment descrits: 

 

1. INDICADORS DE REQUERIMENTS 

1.1. ECONÒMIC 

1.1.1. Cost Relatiu 

1.1.2. Durada de l’Execució 

1.1.3. Cost de Manteniment 

1.2. ESTRUCTURAL 

1.2.1. Eficiència de la Tipologia Estructural 

1.2.2. Eficiència del Procediment Constructiu 

1.2.3. Seguretat a la  Construcció 

2. INDICADORS D’IMPACTES 

2.1. AMBIENTAL 

2.1.1. Durant la Fase de Construcció 

2.1.2. En Fase de Servei 

2.2. VISUAL 

2.2.1. Adequació a l’Entorn 

2.2.2. Singularitat de Situació o Monumentalitat 

 

Posteriorment s’ha procedit ha establir, segons la bona praxis establerta, un pes a cada 

subgrup d’indicadors amb suma total 1, y un pes per a cada indicador individual també 

amb suma total 1 dintre de cada subgrup. De tal manera que el coeficient que determina 



  

el pes final de cada indicador individual es el producte d’ambdós, resultant el coeficients 

de la taula següent. 

 

INDICADORS PES PES 

1. INDICADORS DE REQUERIMENTS     

1.1. ECONÒMIC 0,3   

1.1.2. Cost Relatiu 0,65 0,195 

1.1.3. Durada de l'Execució 0,25 0,075 

1.1.4. Cost de Manteniment 0,1 0,03 

1.2. ESTRUCTURAL 0,25   

1.2.1. Eficiència Tipologia Estructural 0,4 0,1 

1.2.2. Eficiència Procés Constructiu 0,4 0,1 

1.2.3. Seguretat en Construcció 0,2 0,05 

2. INDICADORS D'IMPACTES     

2.1. AMBIENTAL 0,25   

2.1.1. Fase Construcció 0,3 0,075 

2.1.2. Fase Servei 0,7 0,175 

2.2. VISUAL 0,2   

2.2.1. Adequació a l'Entorn 0,5 0,1 

2.2.2. Singularitat de Situació 0,5 0,1 

TOTAL 1 1 
 

 

El punt crític del Mètode d’Anàlisi Multicriteri es la assignació dels valors específics dels 

indicadors individuals, valors que en aquest cas s’han determinat de entre el rang de 0 a 

10 aquest últim com a valor més adequat dintre la valoració, i que denoten la millor 

aproximació a la problemàtica en funció del grau d’experiència de l’autor i en aquest cas 

per tractar-se d’un cas acadèmic amb el suport del tutor. 

 

Finalment es multiplica per a cada indicador individual el seu pes i el seu valor i es sumen 

tots els d’una mateixa Solució Alternativa per a obtenir la puntuació final de cada 

Alternativa, la major es la Alternativa òptima segons els criteris aquí establerts. 

 

Així doncs s’han considerat dos grups principals d’Indicadors  que són: 

 

 Indicadors de Requeriments  55% 

 Indicadors d’Impactes   45% 

 



  

Els primers associats a qualitats requerides o d’idoneïtat en recursos, materials, etc. 

Els segons relatius a la resposta o efectes que la incorporació de la obra com a una 

tipologia de mobiliari del territori incorporat a una realitat ambiental preexistent 

condiciona. 

 

També s’han considerat quatre subgrups principals d’Indicadors que són: 

 

 Econòmic   30% 

 Estructural   25% 

 Mediambiental   25% 

 Visual    20% 

 

Per a avaluar el cost relatiu del criteri econòmic s’ha calculat una primera aproximació 

del cost dels materials i els medis emprats per a construir les diferents alternatives i 

respecte al preu del pont més econòmic s’ha pogut obtenir un valor relatiu. 

 

Alternativa Euro/m2 Preu Execució Material (Sense IVA) 
0 1826 161660.124,38 
1 1750 151960.000,00 
2 2100 191152.000,00 
3 2350 211432.000,00 

 

 

1.7.2. PRESENTACIÓ D’ALTERNATIVES 

 

Les alternatives que es presenten son: 

 

 Pont recte arc de tauler inferior, construït amb piles provisionals 

 Pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable parabòlicament de formigó 

pretensat, construït per voladissos successius. 

 Pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable parabòlicament mixt, 

construït per voladissos successius. 

 Pont recte amb atirantament extradossat i torres verticals de formigó pretensat, 

construït en voladissos successius 



  

 

Ara es presentarà cada opció, al Document núm. 2: Plànols es poden veure els plànols 

de planta, alçat i secció transversal de cada alternativa. 

 

 

1.7.2.1. ALTERNATIVA 0 

 

Es una estructura del tipus arc amb tauler inferior atirantat que es recolza sobre ambdós 

trípodes invertits, formats per una pila simple inclinada longitudinalment i una pila doble 

inclinada longitudinal i transversalment, que constitueix la part inferior del rombe que 

materialitzen amb el doble arc superior. 

 

 

Vista general de l’alçat longitudinal del pont 

 

 

Ambdós arcs són peces corbades que ofereixen una gran expressivitat formal i que 

conflueixen suaument mitjançant una peça d'unió amb l'arc central, arribant a crear una 

imatge d'una força extraordinària de gran portalada d'accés a l'interior del pont. 

 



  

 

Vista general del alçat transversal del pont. 

 

Es tracta d'una estructura de planta rectangular amb longitud de 304 metres i amplada de 

30 metres. Està sustentada per dos arcs elevats que s'uneixen en la seva part central 

formant un únic arc i que, a un costat i a l'altre, neixen d’ambdós parells de piles inclinades 

formant dos rombes espacials de enorme riquesa visual. Les bases dels peus dels arcs 

marquen la llum principal, la de l'arc, que és de 104 metres. El tauler s’allarga cap a 

ambdós estreps recolzant-se en dues piles simples inclinades que a manera de triangulació 

serveixen de suport intermedi al tauler donant lloc a una estructura de 5 obertures amb 

llums de 42, 55, 104, 55 i 48 metres. 



  

 

 

 

1.7.2.2. ALTERNATIVA 1 

 

Es tracta d’un pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable de formigó pretensat, 

construït per voladissos successius. 

 

La configuració longitudinal escollida ha estat 77+150+77. La llum principal central de 

150 m el situa dintre dels ponts de grans llums d’aquesta tipologia. 

 

La secció de 30 m d’amplària està constituïda per dos calaixos de formigó de 14,5 m 

cadascun separats i un junt de dilatació longitudinal d’1m. 

 

El cantell del tauler es variable parabòlicament en centre llum val L/45 = 3,33 m i a les 

piles L/20 = 7,5 m. Les piles i estreps són de formigó armat. 

 

 

1.7.2.3. ALTERNATIVA 2 

 

Es tracta, com l’anterior, d’un pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable però 

mixt, construït per voladissos successius. 



  

La configuració longitudinal escollida ha estat 77+150+77. La llum principal central de 

150 m el situa dintre dels ponts de grans llums d’aquesta tipologia. 

 

La secció de 30 m d’amplària es d’acció mixta simple (es a dir únicament de formigó el 

forjat superior, no pas l’inferior) i està constituïda per dos calaixos de d’acer separats, un 

per a cada tauler de 14,5 m cadascun, i un forjat superior de formigó pretensat amb junt 

de dilatació longitudinal d’1m entre calaixos. 

 

El cantell del tauler es variable parabòlicament en centre llum val L/50 = 3,0 m i a les 

piles L/25 = 6,0 m, les piles i estreps són de formigó armat. 

 

 

1.7.2.4. ALTERNATIVA 3 

 

Es tracta d’un pont recte de formigó pretensat amb atirantament extradossat central en 

forma d’àbac i torres verticals, de secció en calaix i inèrcia constant a excepció d’unes 

cartel·les simètriques respecte a les piles d’intradós parabòlic, construït per voladissos 

successius. 

 

La configuració longitudinal escollida ha estat 77+150+77. La llum principal central de 

150 m el situa dintre dels ponts més adequats d’aquesta tipologia. 

 

La secció de 30 m d’amplària està constituïda per un únic calaix multicel·lular de quatre 

cèl·lules, dos a mode de calaixos juxtaposats i les dels extrems triangulars. En aquest cas 

s’han ajuntat els dos calaixos en un de sol per tal que l’ancoratge dels tirants es concentri 

a l’ànima entre calaixos que en aquest cas se veurà a més reforçada. 

 

El cantell del tauler es constant exceptuant a prop de les piles, en centre llum val L/50 = 

3,0 m i a les piles L/30 = 5,0 m. 

 

 

 

 



  

1.7.3. ANÀLISI MULTICRITERI 

 

INDICADORS PES VALOR 

1. INDICADORS DE REQUERIMENTS   Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

1.1. ECONÒMIC 0,3         

Cost Total Obra 0 
     
16.660.124,28    

     
15.960.000,00    

     
19.152.000,00    

     
21.432.000,00    

1.1.1. Cost Relatiu 0,65 9,6 10 8,3 7,4 

1.1.2. Durada de l'Execució 0,25 7 9 10 8 

1.1.3. Cost de Manteniment 0,1 9 10 7 7 

1.2. ESTRUCTURAL 0,25         

1.2.1. Eficiència Tipologia Estructural 0,4 7 10 10 8 

1.2.2. Eficiència Procés Constructiu 0,4 4 10 10 8 

1.2.3. Seguretat en Construcció 0,2 5 10 10 5 

2. INDICADORS D'IMPACTES           

2.1. AMBIENTAL 0,25         

2.1.1. Fase Construcció 0,3 6 9 9 7 

2.1.2. Fase Servei 0,7 8 10 10 10 

2.2. VISUAL 0,2         

2.2.1. Adequació a l'Entorn 0,5 8 10 10 7 

2.2.2. Singularitat de Situació 0,5 9 7 8 10 

TOTAL 1 7,6 14,8 9,3 8,1 
 

 

 



  

 

1.7.4. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La solució amb major puntuació i per tant la solució adoptada ha estat l’Alernativa 1: 

Pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable parabòlicament de formigó pretensat, 

construït per voladissos successius. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

2.1.2. ESTRUCTURA 

 

Al document núm. 2: Plànols, es poden apreciar amb detall les característiques de la 

estructura que defineixen el pont. 

 

Essencialment es tracta d’un pont que, d’un salt, permet creuar netament la llera del riu 

Llobregat descansant a sengles piles dobles. L’elegància  del pont s’obté per la silueta de 

les seves formes simètriques i per la proporció dels seus elements que constitueixen els 

elements fonamentals en la concepció visual de l’obra, permetent una intensa unitat 

estructural i estètica de tot el viaducte.  

 

Es tracta d’un pont biga de formigó pretensat de directriu recta i 304 m de longitud amb 

configuració de llums 77 + 150 + 77 m. La llum principal central de 150 m el situa dintre 

dels ponts de grans llums d’aquesta tipologia. 

 

La morfologia longitudinal està constituïda per dos calaixos paral·lels de 14,5 m cadascun 

separats i un junt de dilatació longitudinal d’1 m, amb intradós d’inèrcia variable 

mitjançant una paràbola de segon grau que proporciona augment de cantell a la zona de 

piles, la secció en centre llum es L/45 = 3,33 m i L/20 = 7,5 m a les piles. Les piles i 

estreps són de formigó armat. 

 



  

Les vinculacions al tauler son de recolzament mitjançant aparells de caixa fixa (POT), i 

les piles i els estreps estan encastades a la fonamentació que consta de pilons de diàmetre 

1500 mm lligats en els seus corresponents enceps. 

 

El pretensat del tauler consta de tres famílies de tendons: 

 1ª família: pretensat superior format por 68 tendons de 19 cordons de diàmetre 
0,6”. 

 2ª família: pretensat de continuïtat inferior al tram central formada per 30 tendons 
de 15 cordons de diàmetre 0,6”. 

 3ª família: pretensat de continuïtat inferior a els trams laterals formada per 14 
tendons de 15 cordons de diàmetre 0,6”. 

 

La secció de 30 m d’amplària amb dos calaixos de formigó pretensat, està sol·licitada per 

dos calçades de 7 m amb dos carrils de 3,5 m cadascun, un voral interior d’1 m i un voral 

exterior de 2,5 m, una vorera lateral de 3,5 m amb pas per vianants i carril bici, a cada 

calçada, i mitjana de 2 m. 

 

Des del punt de vista resistent aquest tipus de secció presenta unes avantatges notables, 

que permeten obtenir el màxim rendiment a la distribució del material, proporcionant 

taulers lleugers i resistents, cosa que la converteixen en la solució ideal per a grans llums. 

 

El seu gran cap superior e inferior la fan apta per a suportar grans moments flectors 

positius i negatius. La morfologia longitudinal de biga d’inèrcia variable, creixent cap a 

les piles disminueix l’efecte dels esforços de flexió a les piles. Així com la curvatura de 

l’intradós també fa disminuir, per l’efecte Résal, el tallant. 

 

La secció en calaix, pel fet d’ésser tancada, fa disminuir també, fins al punt d’ésser 

menyspreables, els esforços deguts a la torsió, proporcionat així una distorsió molt 

reduïda i guerxaments petits. Per la propietat anterior es apta per a suportar càrregues 

descentrades sense que es produeixi gran dissimetria a la distribució de les tensions 

longitudinals de flexió a la secció transversal. 

 

La seva gran rigidesa transversal permet reduir al mínim el gruix de les seves parets. A 

més presenta un elevat radi de gir (relació Inèrcia/Àrea) cosa que fa que s’obtingui un 

excel·lent  rendiment pel pretensat. 



  

 

Els fenòmens d’inestabilitat a les piles son inexistents donades les grans dimensions de 

la secció en comparació amb la seva alçada. D’altra banda a les seccions de recolzament 

del tauler, als estreps i a les piles, s’han disposat diafragmes prou potents per tal d’anular 

els efectes del punxonament. 

 

Així doncs aquesta tipologia de pont presenta la màxima eficiència estructural, dons una 

biga d’aquestes dimensions, pes i material: el formigó pretensat, està treballant de forma 

òptima per a les sol·licitacions a que es requerida. 

 

El resultat final que presenta l’estructura amb el pedestal o sòcol del que neix la pila doble 

és d’una gran elegància, fortalesa i d’integració a l’entorn. Es tracta, en definitiva, d’una 

síntesi de robustesa, on el seu poderós alçat i la seva gran riquesa formal, accentuen la 

seva força.   

  

S’ha tingut la màxima cura al disseny d’ambdós estreps, grans peces de formigó armat, 

que constitueixen la transició entre el pont i els accessos. Amb tot això, s’han definit tots 

els paraments vistos inclinats a manera de con invertit rematats a la seva part superior per 

una corona que realça notablement la seva forma. 

 

S’han creat als dos estreps miradors, que constituiran les portes d’entrada a l’estructura, 

des d’on es pot gaudir de la bellesa i tranquil·litat de la ribera del riu Llobregat. Des dels 

mateixos i a totes dues bandes, s’han disposat escales que permetran accedir als marges 

del riu. 

 

El procediment de construcció es per voladissos successius. El tauler es va recolzant en 

punts fixos, que en aquesta cas seran les piles degudament fonamentades y amb 

encastaments provisionals adequats, a partir dels quals s’estableix una progressió de la 

construcció de manera que, avançant en voladís, determini estructures parcials, 

autoportants simplement ajudades per elements auxiliars. 

 

La construcció del tauler serà formigonat in situ. El tauler es subdivideix en dovelles 

iguals i de 5 m de longitud, que es van construint una a continuació de l’altra, progressant 



  

en voladissos cada vegada majors y ajudats de cimbres metàl·liques que es recolzen  a la 

part del tauler ja construïda. 

 

El procés es realitza mitjançant carros d’avançament. Un cicle complert comporta les 

següents operacions:  

 

 Trasllat del carro 

 Anivellació del carro 

 Armat de la dovella 

 Formigonat de la dovella 

 Enduriment de la dovella 

 Pretensat de la dovella 

 

Necessari cuidar especialment la rigidesa del carro y el procediment de formigonat, que 

ha de realitzar-se sempre de la cara frontal a la cara dorsal, es a dir cap enrere, per a que 

el carro adquireixi tota la seva fletxa quan s’aboqui el formigó fresc que posarà en 

contacte la nova dovella amb l’antiga. Si això no es així es corre el perill de que es formi 

una esquerda a la junta d’unió entre dovelles. 

 

Als estreps alhora de formigonar la dovella d’ancoratge es farà servir cintra metàl·lica de 

3 m, això es així per tal de no desestabilitzar l’equilibri simètric dels voladissos a les piles. 

 

Aquesta tipologia presenta el cost menor d’entre totes degut principalment a que el 

material és el més econòmic i el procediment constructiu està molt sistematitzat cosa que 

dóna una amplia experiència constructiva, que fa que les durades d’execució siguin petites 

augmentant al màxim la seguretat en la construcció. També presenta els costos de 

manteniment menors. 

 

Per les mateixes raons els impactes al medi ambient són baixos doncs el procediment 

constructiu al fer-se mitjançant carros d’avançament des del propi tauler i no envair el sòl 

pràcticament per a res, fa que l’afecció al terreny sigui mínima.  

 

 



  

2.1.2. HIDRÀULICA I DRENATGE 

 

L’objecte d’aquest apartat és l’estudi de totes aquelles obres de drenatge necessàries per 

donar continuïtat i facilitar l’evacuació dels corrents d’aigua que es generen a l’àmbit de 

l’obra o bé dels cursos d’aigua que són interceptats pel traçat de la carretera i que solament 

connecten amb ella en punts singulars. 

 

Com a base de l’estudi s’han pres les dades obtingudes a l’Annex 04: Climatologia i 

Hidrologia. Dins dels elements de drenatge que conformen el projecte, cal distingir entre 

els transversals i els longitudinals. 

 

 

2.1.2.1. DRENATGE TRANSVERSAL 

 

El drenatge transversal del nou vial està íntimament lligat a la presència del Llobregat. 

D’una banda degut al fet que el propi vial creua la llera del Llobregat a través d’un pont 

que constitueix una obra de pas, i d’altra banda pel caràcter de zona inundable dels 

terrenys pels quals discorre la traça i que obliga a la disposició d’obres de drenatge 

menors. 

 

 

2.1.2.1.1. PONT SOBRE EL LLOBREGAT 

 

Per analitzar el comportament hidràulic del nou pont projectat, s’ha realitzat un estudi 

mitjançant el programa informàtic Hec Ras (River Analysis System). 

 

Com a base d’aquest estudi hidràulic, s’ha pres la modelització hidràulica de la nova llera 

del Llobregat realitzada al projecte: “Modificación nº 2 del Proyecto de Canalización del 

río Llobregat desde el puente de Mercabarna hasta el mar con inclusión de Medidas 

Correctoras de Impacto Ambiental. Actualización según la DIA con Addenda de Octubre 

de 1.999” de clau 10.410.294/2122 redactat el Maig de 2.004.  

 



  

Dins de l’estudi dut a terme, es van analitzar cinc possibles escenaris, que es detallen a 

continuació: 

 

 1. Escenari I: Aigües altes amb barra. En aquesta simulació es pretenia determinar 

la capacitat màxima del curs d’aigües baixes fins al desbordament. El cabal màxim 

transportat per aquesta secció va resultar de 1.355 m3/s, equivalent a una avinguda d’uns 

17 anys de període de retorn. 

 2. Escenari II: Aigües baixes amb barra. L’objectiu d’aquest cas era estudiar 

l’estabilitat de la barra de sorra que es forma a la desembocadura del riu al mar. Com a 

conclusió s’obté que es poc probable que la barra es mantingui amb els cabals habituals 

del riu. 

 3. Escenari III: Aigües altes amb barra: S’estudia la secció de l’endegament a 

plena capacitat. Aquest cas responia únicament a una simulació hidràulica més, tot i que 

és poc probable que es doni. 

 4. Escenari IV: Aigües altes sense barra. És l’escenari més probable, on s’estudien 

els resguards assolits pels diferents cabals analitzats. De l’estudi se n’extreu que el 

resguard mínim en avinguda de període de retorn 500 anys és de 0.59m a la secció P52. 

 5. Escenari V: Aigües altes amb temporal de llevant (cota del mar màxima). Tot i 

que no és el cas més probable, és el més desfavorable a priori. Un cop estudiat aquest cas, 

es va concloure que els resultats eren idèntics als del cas IV. 

 

En el cas particular de l’estudi del pont sobre la nova llera del Llobregat, s’ha analitzat 

l’Escenari V per ser el cas més desfavorable en quant a inundació i resguard del pont. 

L’escenari IV s’ha descartat per presentar iguals resultats que el V. Així doncs, s’ha pres 

el model hidràulic del cas V del riu Llobregat en avinguda i s’ha analitzat la influència 

del nou pont. 

 

Per a l’anàlisi del comportament del nou pont en avinguda i comprovar que la seva 

capacitat hidràulica és suficient i que les sobreelevacions de la làmina d’aigua produïda 

aigües amunt del pont no superen els 30 cm, s’estudien dos escenaris: 

 



  

 LLERA D’AIGÜES BAIXES AMB TEMPORAL DE LLEVANT (Cas V). 

Estudi de la cota de la làmina d’aigua del llit sense la infraestructura projectada i 

en condicions d’avinguda màxima i temporal de llevant al mar. Aquest escenari 

s'analitza amb la finalitat de poder comparar-lo amb situacions amb el pont, i així, 

poder comprovar les restriccions en el disseny de les obres de fàbrica establertes 

per l’ACA. Tal i com ja s’ha comentat, aquest cas coincideix amb l’escenari V del 

projecte abans esmentat. 

 

 LLERA AMB PONT: Anàlisi de la capacitat hidràulica del pont, L’eix en planta 

del pont creua la llera perpendicularment. La rasant del tauler descriu un suau 

acord convex, de tal forma que el punt central té la cota 15,33 mentre que l’extrem 

més baix té la 12,97. El cantell del pont és de 3,33m al centre llum. La cota del 

llit del Llobregat al punt de creuament amb el pont és la 2.65m. Dins de l’eix 

modelitzat, el pont es situa a la secció 2750, entre els perfils P28 i P29, 

corresponents a les seccions 2800 i 2700 respectivament. del model hidràulic amb 

HEC-RAS. Cal fer menció a la presència del pont de Mercabarna, ubicat aigües 

amunt del nou pont projectat, concretament a la secció 3374. 

 

2.1.2.1.2. RESUM DE RESULTATS 

 

A continuació es presenta un resum dels resultats més significatius obtinguts de l’anàlisi 

hidràulica. Els llistats i gràfics de l’anàlisi completa queden recollits a l’apèndix núm.3: 

Resultats del càlcul hidràulic del present Annex. 

 

 LLERA D’AIGÜES BAIXES AMB TEMPORAL DE LLEVANT: Tal i com 

quedava palès a l’escenari V, no es produeix desbordament de l’aigua fora del nou 

endegament del Llobregat per cap dels cabals analitzats. La cota de la làmina 

d’aigua a la secció de referència del pont (XS=2800) es situa a la cota 5,58 m. 

 

 LLERA AMB PONT: La infraestructura projectada resulta suficient des del punt 

de vista de capacitat hidràulica, ja que es respecta el criteri pel que fa a resguard 

lliure sense que la línia d’energia del flux entri en contacte amb la clau interior 

del pont. Pel que fa a la sobreelevació produïda respecte de la situació natural no 



  

es produeixen increments per sobre dels 30cm aigües amunt del pont. A 

continuació s’adjunten els resultats de les sobreelevacions i resguards obtinguts a 

les seccions pèssimes: 

 

Resultats de les cotes de la làmina d’aigua i les sobreelevacions obtingudes: 

 

 

 

En quant a reguards al pont: 

 

 

Es conclou que el pont respecta tots els condicionants establerts per l’ACA, en quant a 

resguards i sobre elevacions. A més, no es produeix desbordament de l’aigua més enllà 

de la zona delimitada per les motes. Les sobreelevacions produïdes pel cabal de període 

de retorn de 100 anys són gairebé menyspreables. 

 

 

2.1.2.2. DRENATGE LONGITUDINAL 

 

El sistema de drenatge longitudinal projectat té com a principal objectiu evacuar l’aigua 

acumulada a la plataforma i enviar-la cap a un punt d’abocament adient (col·lectors 

Secció Hec
XS Original Amb pont Dif. (m) Original Amb pont Dif. (m) Original Amb pont Dif. (m)

3595 6.27 6.43 0.16 5.60 5.72 0.12 3.47 3.50 0.03
3563 6.12 6.31 0.19 5.49 5.62 0.13 3.42 3.45 0.03
3531 6.14 6.33 0.19 5.50 5.63 0.13 3.41 3.44 0.03
3511 6.07 6.26 0.19 5.44 5.57 0.13 3.39 3.42 0.03
3491 6.21 6.39 0.18 5.54 5.67 0.13 3.41 3.45 0.04
3471 6.19 6.38 0.19 5.53 5.66 0.13 3.40 3.44 0.04
3460 6.29 6.47 0.18 5.60 5.73 0.13 3.42 3.46 0.04
3435 6.31 6.49 0.18 5.62 5.74 0.12 3.42 3.46 0.04
3410 6.33 6.51 0.18 5.63 5.75 0.12 3.42 3.46 0.04
3398 6.23 6.42 0.19 5.54 5.67 0.13 3.38 3.42 0.04
3350 6.13 6.33 0.20 5.46 5.60 0.14 3.35 3.39 0.04
3300 6.07 6.28 0.21 5.41 5.56 0.15 3.32 3.36 0.04
3250 6.02 6.24 0.22 5.36 5.51 0.15 3.29 3.33 0.04
3200 5.98 6.20 0.22 5.32 5.47 0.15 3.27 3.31 0.04
3150 5.93 6.16 0.23 5.27 5.43 0.16 3.24 3.28 0.04
3100 5.88 6.11 0.23 5.23 5.39 0.16 3.22 3.26 0.04
3050 5.83 6.07 0.24 5.18 5.35 0.17 3.19 3.23 0.04
3000 5.78 6.03 0.25 5.14 5.31 0.17 3.16 3.21 0.05
2962 5.74 6.00 0.26 5.10 5.28 0.18 3.15 3.19 0.04
2925 5.71 5.97 0.26 5.07 5.25 0.18 3.13 3.17 0.04
2900 5.68 5.94 0.26 5.05 5.23 0.18 3.12 3.16 0.04
2800 5.58 5.86 0.28 4.96 5.15 0.19 3.07 3.11 0.04

Q T=500anys Q=4000m3/s Q T=100 anys

Cota làmina Cota clau interior Resguard (m) Cota línia d'energia
Q T=500anys 5.86 12.15 6.29 6.56
Q=4000m3/s 5.15 12.15 7.00 5.72
Q T=100anys 3.11 12.15 9.04 3.31



  

existents). A més, s’ha posat especial cura en preservar l’entorn hídric en el que es troba 

la traça, tot evitant que l’aigua “bruta” que procedeixi de la plataforma arribi als camps 

de cultiu. A tal efecte, s’han projectat els següents elements de drenatge longitudinal: 

 per a la recollida de l’aigua que cau a la plataforma s’ha disposat d’una sèrie 

d’embornals ubicats al marge del carril, generalment entre la calçada i la vorera. 

L’espaiament entre embornals es de 20-18 m, distància depenent de la capacitat 

d’aquests en funció del pendent de la calçada. 

 els embornals es complementen amb una xarxa de tubs col·lectors que 

recullen l’aigua i la condueixen cap als col·lectors interceptors existents a la zona. La 

xarxa de tubs col·lectors està formada per tubs de PRFV amb diàmetre 40 cm.  

 pel que fa a l'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la 

calçada, s’elimina cap a les vores de la plataforma a causa del pendent transversal 

d'aquesta. Per això es dota d'un bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per 

a la dita evacuació. 

 A la mitjana del vial es col·loca una barrera rígida tipus New Jersey amb 

forats a la seva base per tal de permetre el pas de l’aigua a través seu. 

 

 

2.1.3. FERMS I PAVIMENTS 

 

S’han disposat les següents seccions estructurals al llarg de la plataforma: 

 

CALÇADA DEL PONT 

En el cas de la secció del nou pont, sobre el tauler del pont es disposarà les següents capes: 

 

 3 cm de mescla bituminosa en calent (MBC) tipus M-10 granítica a la capa de 

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 

 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC) tipus S-12 calcària a la capa 

intermèdia. 

 Reg d’adherència tipus ECR-1d. 



  

 Impermeabilització del tauler. 

 Reg de curat tipus ECR-1. 

 

 

VORERA PONT 

Pas vianants 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al pas de vianants, es disposaran las 

següents capes sobre el tauler del pont:  

 

 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20 cm i 4,5 cm de gruix amb 

tractament antilliscant. 

 2 cm de morter d’adherència. 

 Impermeabilització del tauler. 

 Reg de curat tipus ECR-1. 

 

Carril bici 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al carril bici, es disposaran las següents 

capes sobre el tauler del pont:  

 

 2 cm de paviment a base de barreja homogènia d’àrids i carregues minerals 

“slurry” acolorit. 

 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC) tipus S-12 calcària. 

 Reg d’adherència tipus ECR-1d. 

 Impermeabilització del tauler. 

 Reg de curat tipus ECR-1. 

 

 

2.1.4. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

 

Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 8.2-

1.C. “Marques Vials” de Març de 1.987 publicada per la direcció General de Carreteres. 

 



  

La senyalització vertical s'ha projectat seguint la instrucció 8.1- IC/98 “Senyalització 

Vertical” i els catàlegs de senyals de circulació publicats per la direcció General de 

Carreteres al Març i Juny de 1.992. 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, definint-se les seves 

formes i característiques en els Plànols i Articles corresponents del plec de condicions. 

 

Les marques vials emprades són les següents: 

 Discontínues: M-1.2 

 Contínues: M-2.6 

 Transversals:  M-4.2 i M-4.3 

 

MATERIALS: s'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriors: 

 Pintura termoplàstica  en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació de la 

mateixa es realitzarà per polvorització. 

 En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials s'aconsegueix 

mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de 

vidre als materials anteriorment citats. 

 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Els senyals verticals s’han classificat en el següents grups: 

 Senyals de disseny fix: Senyals d'Advertència de Perill i Senyals de 

Reglamentació. 

 Senyals de disseny variable: Cartells laterals i Panells complementaries. 

 

 

MATERIALS: S’utilitzaran els següents materials: 

 Xapa d’acer galvanitzat per als senyals de codi. Els seus pals de sustentació seran 

seccions tubulars d’acer al carboni, segons norma UNE 36093. 

 Els senyals de disseny variable estaran formats per panells d’alumini tipus 6060, 

i la perfileria dels tipus 6062. 

 



  

ABALISAMENT 

Atès les característiques de la via, no es realitzarà l’abalisament de la mateixa. 

 

DEFENSES 

Després de l'anàlisi dels diversos condicionants s'ha optat per l'ocupació d’un tipus de 

barreres de seguretat. Es tracta del següent: 

 Barrera simple de formigó in situ de 80 cm d’alçària amb geometria del tipus 

BHSEF0/0a en mitjanes i als marges de la carretera. 

Els extrems de les barreres aniran ancorats de la forma que s'especifica en l'OC 321/95 T 

i P. 

 

 

2.2. EXECUCIÓ DE L’OBRA 

2.2.1. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRATISTES 

 

Segons el RDL 2/2000 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 13/1995 de Contractes de 

les Administracions Públiques i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

La classificació de les empreses que es presentin a la licitació de les  obres haurà de ser 

la següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviment de terres i 
perforacions 

 
2 Explanacions 

 
E 

 
B Ponts, viaductes i grans 

estructures 
 

 
3 de formigó pretensat 

F 

F Marítimes 
 

5 amb pilons i palplanxes 
 

E 

G Vials i Pistes 

 
4 Ferms de mescles 

Bituminoses 
 

E 



  

 

 

 

 

2.2.2. AFECTACIONS AL TRÀNSIT 

 

Durant el desenvolupament de l’obra un accés al Polígon Industrial Pratenc queda tallat 

per l’execució del viaducte: el de la Rotonda Est i el Tram 1c; com que els polígons 

industrials han de tenir garantits dos accessos per mesures de seguretat o casos 

d’emergència s’habilita un accés pel Carrer Lletra E de la Zona Franca i un altre pel Carrer 

Lletra A de la Zona Franca.  

 

 

2.2.3. PLA D’OBRA 

 

En l’annex corresponent es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea 

del desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l'obra. 

 

El termini orientatiu d’execució d’aquesta obra amb els serveis afectats inclosos és de 22 

mesos, ja que s’hauran de començar las reposicions tres mesos abans de l’inici de l’obra, 

donat que la durada total de l’obra sense incloure els serveis afectats és de 19 mesos. 

 

El programa indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació a nivell de 

detall correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb que compti i el 

rendiment dels equips, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 

 

 

2.3. PRESSUPOST 

2.3.1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC de gener 

de 2016, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 



  

 

Aquest preus són detallats a l’annex 18: Justificació de preus. 

 

 

2.3.2. PRESSUPOST FINAL 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONS 

 

Amb la presentació dels documents que constitueixen el present Projecte de Construcció 

denominat : “Pont Nelson Mandela sobre el riu Llobregat. Solució Alternativa”, es 

consideren prou definides les obres que s'inclouen en el Projecte i l'elevem a la 

consideració de l'autoritat. 

 

Barcelona, 23 de Juny de 2017 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports autor del Projecte: 



  

per a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 

de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

 

Signat: David Soria Marco 
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Índex 

 

1. ANTECEDENTS  



1. ANTECEDENTS 

 

Com a antecedents del present Projecte de Construcció es poden citar: 

- El 16 d’Abril de 1994 es firma el Conveni de Cooperació en Infraestructures i 

Medi Ambient al delta del Llobregat, per l’Administració de l’Estat, 

l’Administració de la Generalitat i les Administracions Locals afectades per les 

diferents actuacions previstes al Delta del Llobregat en aquestes matèries. El 

denominat Vial Port-Aeroport està inclòs dins de les Obres Viàries determinades 

per dit Conveni. 

- Amb data de febrer de 1997 es redacta el projecte: “Proyecto de encauzamiento del 

río Llobregat desde el puente de Mercabarna al mar (solución desvío intermedio), 

con inclusión del canal de pluviales de la margen izquierda” per a la Direcció 

General d’Obres Hidràuliques de la Generalitat de Catalunya. 

- Amb data de maig de 1998 es redacta el projecte: “Proyecto de canalización del 

río Llobregat desde el Puente de Mercabarna al mar, con inclusión de medidas 

correctoras de impacto ambiental” per a la Junta d’Aigües de la Generalitat de 

Catalunya”, on s’inclouen les mesures correctores proposades a l’Estudi d’Impacte 

Ambiental redactat amb data setembre de 1997. 

- En resolució de 4 d’agost de 1998, la Direcció General de Calidad y Evaluación 

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente formula la DIA (Declaració 

d’Impacte Ambiental) amb caràcter previ a la resolució administrativa que s’adopti 

per a l’autorització de l’obra. Dita resolució es publica al BOE núm. 210 de 

dimecres 2 de setembre de 1998. 

- Amb data de desembre de 1999 es redacta el projecte: “Proyecto de canalización 

del río Llobregat desde el puente de Mercabarna hasta el mar, con inclusión de 

medidas correctoras de impacto ambiental. Actualización según la DIA con 

Addenda de Octubre de 1999”. 

- Amb data de juny de 2002 es redacta la Modificació nº1 del projecte: “Proyecto de 

canalización del río Llobregat desde el puente de Mercabarna hasta el mar, con 



inclusión de medidas correctoras de impacto ambiental. Actualización según la 

DIA con Addenda de Octubre de 1999”. 

- El 15 de Setembre de 2003 es va elaborar l’Ordre d’Estudi núm. 030806 amb 

l’objecte de redactar els estudis de claus EI-NB-03114 i IA-NB-03114, Estudi 

Informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental del projecte “Millora General. Nova 

carretera. Vial Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la 

platja i la ZAL del Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat”. 

- Al Novembre de 2004 es van redactar els estudis de claus EI-NB-03114 i IA-NB-

03114, Estudi Informatiu i Estudi d’Impacte Ambiental del projecte: “Millora 

General. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova 

carretera de la platja i la ZAL del Port, carrer A. Tram: El Prat de Llobregat”. 

- Amb data 3 de desembre de 2004 es realitzà l’aprovació tècnica dels estudis i es 

van sotmetre al tràmit d’informació pública. Les al·legacions van ser rebudes a 

GISA els dies 11 i 17 de març de 2005. 

- El 9 de Maig de 2005 la Direcció General de Carreteres encarrega a GISA la 

redacció del Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial Port-

Aeroport. Tram 1 , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc Tram: 

El Prat de Llobregat” de clau NB-03114.1. 

- Amb data de maig de 2006 i expedient núm. UDPH2005000551 Informe de l’ACA: 

Consideracions al Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. Vial 

Port-Aeroport. Tram , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc 

Tram: El Prat de Llobregat” de clau NB-03114.1., en el que s’analitzen les 

actuacions contemplades a l’Estudi Informatiu EI-NB-03114. Tanmateix, l’informe 

també cita el Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR, a fi 

compatibilitzar les obres proposades a la zona d’estudi amb la xarxa de drenatge 

prevista al Pla Director.  

- Amb data de juliol de 2006 i expedient núm. UDPH2005000551 Informe de l’ACA: 

Informe Favorable del Projecte Constructiu: “Millora general. Nova carretera. 

Vial Port-Aeroport. Tram , entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc 



Tram: El Prat de Llobregat” de clau NB-03114.1. Aquest informe substitueix a 

l’informe de l’ACA precedent amb data de maig de 2006. 

- Amb data 25 de juliol de 2006 la Direcció General de Qualitat Ambiental del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge aprova la DIA (Declaració d’Impacte 

Ambiental) del Projecte Constructiu NB-03114.1. 

- Amb data de 31 d’octubre de 2006, s’emet la Resolució d’Aprovació de l’expedient 

d’informació pública i definitiva de l’Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental  

“Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. 

Rotonda carretera de la Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de 

claus EI-NB-03114 i IA-NB-03114. 

- Amb data de novembre de 2006 s’aprova el “Projecte Constructiu. Millora 

General. Nova Carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la B-250 i el Polígon 

Pratenc. Tram: El Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1” 

 

- Amb data 24 de juliol de 2007 la DGC (Direcció General de Carreteres) encarrega a 

GISA la redacció del document refós NB-03114.1-A1 amb l’objectiu d’integrar els 

projectes “Projecte Constructiu. Millora general. Nova carretera. Vial Port-

Aeroport. Tram 1, entre la B-250 i el Polígon Pratenc. Tram: El Prat de 

Llobregat. Clau: NB-03114.1”; i “Projecte Constructiu de Serveis Afectats. 

Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1 entre la B-250 i 

Polígon Pratenc. Tram: El Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1-C0”; per tal 

d’integrar la reposició del serveis del projecte principal. 

 

- Amb data 22 d’abril de 2008, la DGC (Direcció General de Carreteres) aprova el 

projecte “Execució de les obres del document refós. Millora general. Nova 

carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Pratenc. Tram: el Prat de Llobregat. Clau NB-03114.1-A1”. 

 

- Amb data 25 de setembre de 2008, el Consell d’Administració de GISA adjudica a 

l’empresa COPISA (Constructora Pirenaica S.A.) el contracte de serveis per a 

l’Execució de les Obres de Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. 

Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: el Prat de 



Llobregat. Clau NB-03114.1-A1 per un import de divuit milions cinc-cents vint-i-

vuit mil dos-cents seixanta-set euros amb vuitanta-sis cèntims (18.528.267,86 

euros), iva exclòs. L’inici de les obres va ser el 31 de març de 2008 i la durada 

prevista era de 14 mesos. 

 

- Amb data de 2009 GISA adjudica a l’empresa GEOPLANK, S.A. el contracte de 

serveis per a l'Assistència Tècnica per a comprovacions i ajustos estructurals del 

pont de l'Obra de Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram I, 

entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: el Prat de 

Llobregat. Clau NB-03114.1-A1. Durada 2009-2010. 

 

- Amb data 7 de juliol de 2009, la DGC (Direcció General de Carreteres) autoritza la 

redacció del “Projecte modificat número 1. Millora general. Nova carretera. Vial 

Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. 

Tram: el Prat de Llobregat. Clau NB-03114.1-A1-M1”. 

 

- Amb data 7 de febrer de 2010 la DGC (Direcció General de Carreteres) aprova el 

Projecte Modificat de Clau NB-03114.1-A1-M1. 

 

- Amb data 15 de juliol de 2010 la DGC (Direcció General de Carreteres) encarrega a 

GISA la redacció del Projecte Constructiu: “Mesures Correctores d’Impacte 

Ambienta de millora local. Plantacions. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 

1, entre la carretera B-250 i el Polígon Industrial Pratenc. Tram: EL Prat de 

Llobregat. Clau NB-03114.1-A1-C1”. Projecte que GISA adjudica a l’empresa 

IGREMAP, S.L. i que aquesta redacta al gener de 2012. 

 

- Amb data 15 de juny de 2011 la DGC (Direcció General de Carreteres) autoritza les 

redaccions dels projectes NB-03114.1-A1-C2 (que inclou serveis afectats) i NB-

03114.1-A1-M2 (que inclou modificacions en el drenatge longitudinal del nou 

vial). 

 

- Amb data 2 de febrer de 2011 GISA adjudica a l’empresa ENGINYERIA 

REVENTÓS, SL & S.L. PROFESSIONAL D'ENGINYERIA DEL MARESME 

(UTE) el contracte de serveis per a la Direcció de les Obres de Millora general. 



Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Pratenc. Tram: el Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1-A1 per un 

import de cinc-cents quatre mil tres-cents quaranta-set euros amb vint cèntims 

(504.347,20 €), iva exclòs. 

 

- Amb data 25 d’abril de 2013 INFRAESTRUCTURES.CAT (Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, S.A.U.) adjudica a l’empresa ENGINYERIA 

REVENTÓS, S.L. el contracte de serveis per a l'Assistència Tècnica per a 

comprovacions i ajustos estructurals del pont de l'Obra de Millora general. Nova 

carretera. Vial Port-Aeroport. Tram I, entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Pratenc. Tram: el Prat de Llobregat. Clau NB-03114.1-A1. Per un 

import de cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims 

(59.925,25 €), IVA inclòs i durada de nou mesos. 

 

- Amb data 27 d’octubre de 2014 INFRAESTRUCTURES.CAT (Infraestructures de 

la Generalitat de Catalunya, S.A.U.) adjudica a l’empresa EPTISA 

ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U. el contracte de serveis per a l'ampliació de 

l'Assistència Tècnica de Control de Qualitat de les Obres del document refós 

Clau: NB-03114.1-A1 (AMPL.) de Millora general. Nova carretera. Vial Port-

Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: el 

Prat de Llobregat. Per un import de cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-cinc euros 

amb vint-i-cinc cèntims (15.286,69 €), IVA inclòs (21,00%). 

 

- Amb data d’abril de 2015 finalitza l’Execució de la Obra 
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1. CARTOGRAFIA 

 

L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada amb 

motiu de l'elaboració del present Projecte Constructiu. 

Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 

projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 cedits per GISA 

(Gestió d’Infraestructures, S.A.) 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’han utilitzat els fulls corresponents al Mapa 

Topogràfic Nacional que s’enumeren tot seguit: 

- 420 Sant Boi de Llobregat. 

- 421 Barcelona. 

- 448 Gavà. 

- 449 Gavà (b). 

Respecte la a la cartografia d’escala 1:5.000 s’han emprat els fulls de l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya, que tot seguit s’enumeren: 

- 287x129 El Prat de Llobregat. 

- 287x130 Aeroport de Barcelona. 

- 288x129 Zona Franca. 

- 288x130 Estany de la Ricarda. 

 

Aquesta cartografia però no presenta l’escala adequada i necessària per redactar 

correctament el present Projecte. Per aquest motiu, s’ha recorregut a la cartografia a escala 

1:2.000 proporcionada igualment per Gestió d’Infraestructures, S.A. 

Aquesta cartografia, s’ha obtingut mitjançant la restitució de fotogrames corresponents a 

un vol realitzat a l’Octubre del 2001. La memòria del recolzament del vol inclou una 

memòria descriptiva, les ressenyes i coordenades dels vèrtexs, i l’esquema de la poligonal 

bàsica. 

 



 

2. TOPOGRAFIA 

 

Tot i que la cartografia aportada és en principi apta per a realitzar els estudis necessaris 

de definició del projecte per tal d’ajustar correctament el traçat i amidaments a les zones 

d’entroncament amb vials existents, s’ha decidit utilitzar els següents treballs topogràfics: 

- Aixecament topogràfic realitzat a l’Abril de 2004 amb motiu de la redacció de 

l’Estudi Informatiu EI-NB-03114: 

- Aixecament taquimètric realitzat el Març de 2006 a escala 1:500 de la zona on 

s’ha ubicat la nova carretera i que s’ha modificat respecte l’any 2004. Bàsicament 

es centra en completar el taquimètric en la zona de la nova llera del riu Llobregat 

i el nou accés al Polígon Pratenc des de la Zona Franca construït amb motiu del 

desviament del riu. 

Aquest taquimètric va ser desenvolupat amb motiu de la redacció del Projecte “Millora 

general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon 

industrial Pratenc. Tram: El Prat de Llobregat” i dóna especial importància la 

representació dels següents elements: 

- Línies blanques i límits d’asfalt dels vials actuals. 

- Drenatge existent. 

- Serveis, aeris i soterrats, que poden ser afectats per les obres. 

- Senyals de trànsit. 

- Mobiliari urbà. 

La memòria corresponent als treballs topogràfics presenta: memòria descriptiva dels 

treballs, les ressenyes i coordenades de les bases de replanteig, el gràfic de la poligonal, 

coordenades dels punts, els plànols i reportatge fotogràfic. 
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1. GENERALITATS 

1.1. ORIGEN DE LA INFORMACIÓ 

 

L’Estudi original va ésser realitzat per la empresa GEOPLANNING l’any 2006 amb 

l’objectiu d’incorporar-se al Projecte Constructiu “Millora general. Nova carretera. Vial 

Port-Aeroport. Tram 1, entre la carretera B-250 i el polígon industrial Pratenc. Tram: el 

Prat de Llobregat” de clau NB-03114.1. 

 

Aquell estudi manté la seva vigència actualment i per tant és perfectament vàlid pel 

projecte que es presenta. No obstant, el document que a continuació s’incorpora és una 

convenient adaptació de l’original realitzada per a adequar-se al Projecte Constructiu aquí 

descrit. 

 

 

1.2. INTRODUCCIÓ 

 

La zona d'estudi es localitza des del punt de vista geològic en la plana al·luvial del riu 

Llobregat que recobreixen substrats rocosos d'edat Terciari. Concretament en l'àrea 

d'estudi s'afectaran dipòsits al·luvials (terrasses del Llobregat). 

 

Així mateix a causa de la construcció d'infraestructures existeixen rebliments antròpics 

amb gruixos variables, en ocasions compactats (terraplens d'infraestructures existents), i 

sense compactar associats a abocaments incontrolats. 

 

Hidrogeològicament el substrat Miocè es comporta de forma impermeable fent de barrera 

inferior a l'aqüífer associat a les graves i sorres del riu Llobregat. 

 

La zona en anàlisi s'emplaça a la desembocadura del Llobregat, aquesta superfície 

coincideix amb el denominat Pla de Barcelona. Aquest pla és una plataforma morfològica, 

que correspon a una plana de peu de mont, suaument inclinada cap al mar. La continuïtat 

de la plataforma, entre el Llobregat i el Besós, es veu alterada en dos grans zones. D'un 



 
 

costat per la presència dels relleus dels Serrats de La Rovira, i d'altra banda, en el front 

marítim, al sud de la ciutat de Barcelona, s'alça el bloc de Montjuïc. 

 

 

1.3. OBJECTIUS 

 

El present informe té com a objectiu descriure i analitzar les característiques geològiques 

i paràmetres geotècnics dels sòls i formacions geològiques als emplaçaments dels estreps 

del viaducte que s’ha previst executar i que travessarà el riu Llobregat. 

 

L’estudi inclou les dades, recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per a 

l’execució de les estructures esmentades. 

 

L’estudi del terreny als estreps inclou, bàsicament, els següents aspectes: 

 

- Característiques geològiques generals i particulars de l’emplaçament. 

- Determinació del gruix de cadascun d’aquests materials al llarg de la zona 

d’estudi. 

- Paràmetres geotècnics representatius de cadascuna de les formacions 

diferenciades. 

- Estimació de les tensions admissibles i de la profunditat de fonamentació de les 

estructures previstes. 

 

 

1.4. TREBALLS EFECTUATS 

1.4.1. INTRODUCCIÓ 

 

La zona del projecte està emplaçada, des del punt de vista geològic, sobre els dipòsits 

quaternaris d'origen deltaic formats en la desembocadura del riu Llobregat, que, després 

de travessar la Serralada Costanera-Catalana, entra en la depressió litoral o plataforma 

costanera. 



 
 

 

Aquests dipòsits deltaics de gruix variable ( de 75 a 100 m.) es disposen sobre el basament 

Pliocè, i en ells apareixen materials corresponents a molt variats ambients sedimentaris 

(característica comuna dels dipòsits de delta): de tipus fluvial (sorres i graves ben 

rodades), materials de terrasses fluvials antigues enterrades pels al·luvions més moderns, 

i sediments d'influència litoral. 

 

Per a la realització del present apartat s'ha partit de la informació recollida en els següents 

documents: 

 

- Mapa Geològic i Geomorfològic d’Espanya a escala 1:50.000; IGME Full 420, 

Hospitalet de Llobregat. 

- Fotografia aèria de la zona a escala 1:5.000, editada per l’ICC. 

- Estudi Informatiu i Estudi d´impacte ambiental “ Millora general. Nova carretera 

Port-Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova carretera de la platja i la ZAL 

del Port carrer A. Tram; El Prat de Llobregat”. 

 

Seguidament es resumeixen els treballs efectuats per a caracteritzar els materials en l'àrea 

d'estudi: Els treballs de camp han consistit en una observació detallada de superfície de 

tota la zona d’influència de l’estudi. 

 

Aquests treballs de camp han inclòs una campanya d’investigacions in situ, consistents 

en la realització de 2 sondeigs a rotació (S-1 i S-2) amb extracció contínua de testimoni, 

a les proximitats dels estreps, que han assolit profunditats màximes d’estudi de 60,0 i 

54,22 m respectivament. 

 

A més s’han dut a terme dos penetròmetres dinàmics tipus Borros (P-1 i P-2) per a l’estudi 

dels murs que sostindran els terraplens del trasdós dels estreps. Els penetròmetres han 

assolit fondàries màximes d’estudi de 20,0 i 16,0 m respectivament. 

 

(P-1 i P-2 no son necessaris per a la realització estricta del present Projecte Constructiu 

però s’adjunten perquè la informació que aporten i la que se’n pot derivar pot ésser 



 
 

d’utilitat per tal de comprendre millor la caracterització geotècnica dels sòls al voltant 

de la zona d’estudi). 

 

Aquesta campanya s'ha d'englobar coordinadament amb la cartografia geotècnica de 

detall en la qual han de quedar reflectides totes les observacions realitzades tant de 

superfície com en les investigacions anteriorment descrites. Es prestarà especial atenció 

a la presència de zones inestables, sòls tous, punts de drenatge deficient, presència de 

rebliments antròpics, etc. 

 

 

1.4.2. CAMPANYA DE SONDEIGS 

 

Per a l’execució dels sondeigs s’ha utilitzat una sonda TP-50 muntada sobre camió. A 

l’interior dels sondeigs s’han realitzat un total de 28 assaigs SPT i s’han extret 16 mostres 

inalterades (MI).  

 

L’assaig de penetració SPT (Standard Penetration Test) consisteix en l’encastament d’un 

llevamostres bipartit a percussió mitjançant una massa de 63,5 kg que cau des d’una 

alçada de 75 cm. L’assaig de penetració SPT permet, comptant el nombre de cops 

necessaris per fer penetrar el llevamostres, obtenir una idea de la consistència o 

compacitat del terreny a la cota en la que es realitza l’assaig. 

 

La longitud de la cullera de l’assaig SPT és de 60 cm. L’índex NSPT (nº de cops) s’obté 

sumant els cops obtinguts en dos trams de 15 cm (els centrals) de llevamostres encastat. 

Aquest tipus d’assaig es dóna per acabat quan el llevamostres s’ha introduït completament 

(60 cm), o quan per qualsevol dels trams de 15 cm es necessiten més de 50 cops, que serà 

considerat com a rebuig. 

 

A la següent taula s’adjunta un resum del mostratge extret a cadascun dels sondeigs: 

 

Assaig 
Profunditat 

(m) 
Mostres 

Cop 

N30 

Material 



 
 

S-1 60.0 

SPT-1 (3.0-3.6 m) 5 Sorres fines (Q1) 

SPT-2 (5.4-6.0 m) 15 Sorres fines (Q1) 

SPT-3 (8.0-8.6 m) 19 Sorres fines (Q1) 

MI-1 (10.5-11.1m) 6 Sorres fines (Q1) 

MI-2 (13.0-13.6 m) 11 Sorres fines (Q1) 

SPT-4 (15.5-16.1 m) 8 Sorres fines (Q1) 

SPT-5 (18.0-18.6 m) 26 Sorres fines (Q1) 

MI-3 (21.0-21.6 m) 7 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-6 (23.4-24.0 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-4 (26.0-26.6 m) 12 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-7(28.5-29.1 m) 7 Argiles llimoses (Q2) 

MI-5 (31.0-31.6 m) 10 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-8 (33.0-33.6 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-6 (36.0-36.6 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-9 (38.4-39.0 m) 4 Argiles llimoses (Q2) 

MI-7 (41.0-41.6 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-10 (43.5-44.1 m) 7 Argiles llimoses (Q2) 

MI-8 (46.0-46.6 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-11 (48.5-49.1 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-9 (51.0-51.6 m) 22 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-12 (53.4-54.0 m) 48 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-13 (56.4-57.0 m) 36 Graves sorrenques (Q4) 

SPT-14 (59.4-60.0 m) 58 Graves sorrenques (Q4) 

S-2 54.22 

SPT-1 (2.4-3.0 m) 13 Sorres fines (Q1) 

SPT-2 (5.0-5.6 m) 4 Sorres fines (Q1) 

SPT-3 (7.5-8.1 m) 13 Sorres fines (Q1) 



 
 

MI-1 (10.0-10.6 m) 5 Sorres fines (Q1) 

SPT-3 (12.5-13.1 m) 5 Sorres fines (Q1) 

SPT-4 (15.0-15.6 m) 30 Sorres fines (Q1) 

SPT-5 (18.0-18.6 m) 6 Sorres fines (Q1) 

SPT-7 (21.0-21.6 m) 10 Argiles llimoses (Q2) 

MI-2 (23.4-24.0 m) 16 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-8 (26.0-26.6 m) 8 Argiles llimoses (Q2) 

MI-3 (28.5-29.1 m) 15 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-9 (31.0-31.6 m) 29 Argiles llimoses (Q2) 

MI-4 (33.5-34.1 m) 17 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-10 (36.0-36.6 m) 9 Argiles llimoses (Q2) 

MI-5 (38.4-39.0 m) 14 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-11 (41.0-41.6 m) 5 Argiles llimoses (Q2) 

SPT-12 (46.0-46.6 m) 10 Argiles llimoses (Q2) 

MI-7 (48.5-49.1 m) 31 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-13 (51.0-51.6 m) 49 Sorres llimoses (Q3) 

SPT-14 (54.0-54.22 m) R Graves sorrenques (Q4) 

 

Els registres dels sondeigs s’adjunten a l’apèndix A4 i la seva situació a l’apèndix A2. 

 

 

1.4.3. CAMPANYA DE PENETRÒMETRES TIPUS 

BORROS 

 

Per a les proves de penetració dinàmica tipus Borros, s’ha utilitzat un penetròmetre 

muntat sobre xassís mòbil (carret manual). Durant l’assaig es registra el nombre de cops 

necessaris per clavar una vareta un tram de 20 cm. Aquesta dada N20 es considera rebuig 

si supera el valor de 100. 



 
 

 

S’han realitzat un total de 2 penetròmetres dinàmics tipus Borros un dels quals ha arribat 

a la màxima fondària d’estudi prevista (20,0 m) i l’altre a donat rebuig a 16,0 m.  

 

A continuació es presenta un quadre resum amb la profunditat assolida: 

 

Assaig PROFUNDITAT (m) 

Penetròmetre P-1 16 

Penetròmetre P-2 20 

 

 

El registre dels penetròmetres s’adjunta a l’apèndix A5 i la seva situació en planta, a 

l’apèndix A2. 

 

Es conta amb la informació procedent de l'Estudi Informatiu, la qual es resumeix a 

continuació: 

 

Complementàriament al exhaustiu reconeixement superficial de camp que ha permès 

caracteritzar la Geologia existent al sector objecte del Projecte així com elaborar la 

cartografia geològica, s’ha efectuat una campanya d’investigació al llarg de la traça que 

ha consistit en la realització d’un sondeig, tres assaigs de penetració dinàmica i cinc cales 

mitjançant màquina retroexcavadora.  

 

La situació de la totalitat dels punts de investigació s’ha representat a la cartografia 

geològica que s’adjunta a l’apèndix A1. Incloent a la llegenda corresponent que es tracta 

de prospeccions efectuades a l'Estudi Informatiu. 

 

El sondeig, de nomenclatura S-1 i de 35 m de profunditat, a continuació es presenta un 

quadre on es relacionen els resultats obtinguts als diferents assaigs SPT efectuats: 

 

SONDEIG 
PROFUNDITAT 

(m) 
Nspt 

Materials 



 
 

S-1 

3.00 – 3.60 4 

Llim de consistència tova 

ML (0.0-3.0m.) 

Llim amb quelcom de sorra 

ML (3.0-6.0 m.) 

6.00 – 6.60 14 
Sorra amb forca llim 

SM (6.0-7.8 m.) 

9.00 – 9.60 17 
Sorra amb quelcom de llims 

SP (7.8-9.6 m.) 

12.00 – 12.60 32 Sorra amb quelcom de llim 

(SM-SP) (9.6-17.4 m.) 

Argila negra 

CL (17.4-17.6 m.) 

15.00 – 15.60 24 

18.00 – 18.60 53 Sorra amb quelcom de llims 

SP (17.6-24.6 m.) 

Argila de consistència tova-molt tova 

ML (24.6-25.5 m.) 

21.00 – 21.60 70 

24.00 – 24.60 60 

27.00 – 27.60 72 
Sorra amb forca de llim 

(SM) (25.5-27.6 m.) 

30.00 – 30.60 17 
Llim de consistència tova-molt tova 

(ML) (27.9-35 m.) 

 

 

Complementàriament a la realització del sondeig s’han efectuat un assaigs de penetració 

dinàmica tipus Borros, on la seva nomenclatura així com la profunditat d’investigació 

assolida, i el tram i PK corresponent es relaciona a continuació: 

 



 
 

PENETRACIÓ 

DINÀMICA 
PROFUNDITAT (m) TRAM I P.K. 

PD-1 20 Tram 2 (0+265) 

 

 

A continuació s’aporta un quadre on es relaciona la nomenclatura de les dues cales 

efectuades així com la profunditat d’investigació assolida, i el tram i PK corresponent: 

 

CALA PROFUNDITAT (m) TRAM I P.K. 

C-2 3.5 Tram 2. 

C-3 3.9 Tram 2 (0+560) 

 

 

 

1.4.4. CAMPANYA DE LABORATORI 

 

Les mostres més representatives obtingudes dels sondeigs s’han dut a un laboratori 

acreditat per tal de caracteritzar els materials del subsòl des del punt de vista geotècnic. 

 

Els assaigs realitzats sobre les mostres extretes dels treballs de camp són els següents: 

 

- Granulometria de sòls per tamisat (UNE 103.101) 

- Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 

- Assaig de tall directe en sòls (UNE 103.401-98) 

- Determinació d’humitat natural i densitat aparent (UNE 103.300 i 103.301) 

- Agressivitat (Annex 5 de la EHE) 

- Resistència a compressió simple (103.400/93) 

- Consolidació unidimensional amb edòmetre (103.405/94) 

 



 
 

D’altra banda s’ha recollit una mostra d’aigua procedent del sondeig S-1 (presa a menys 

de 5 m pel que s'emmarca dintre de l'aqüífer superficial), que s’ha dut a analitzar a un 

laboratori acreditat per tal de conèixer el seu grau d’agressivitat. 

 

Els resultats de l’analítica d’aigua corresponen als següents valors: 

 

Mostra Determinació Ut. Resultats 

Especificacions EHE 

grau d’agressivitat 

dèbil Mig fort 

S-1 

pH ud pH 7.4 6,5-5-5 5,5-4,5 ≤4,5 

Amoni mg/L NH4 <0.1 15-30 30-60 ≥60 

Magnesi mg/L Mg 34 300-1000 1000-3000 ≥3000 

Sulfats mg/L SO4 245.6 200-600 600-3000 ≥3000 

Diòxid de Carboni mg/L CO2 2.6 15-40 40-100 >100 

Residu sec mg/L 1500 75-150 50-75 ≤50 

Resultats de l’ analítica d’aigua 

 

Segons la instrucció EHE la mostra d’aigua procedent del sondeig S-1 presenta una 

agressivitat feble per sulfats al formigó. 

 

A partir d’aquests resultats obtinguts, i seguint la classificació de la EHE els elements de 

fonamentació situats dins del subsòl i en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a una 

classe específica d’exposició Qa (química agressiva feble). 

 

Les actes dels resultats de laboratori de la present campanya s’adjunten a l’apèndix A6.  

 

A les següents taules es mostren els resultats obtinguts de les mostres analitzades: 



 
 

 

Resultats d’Assaigs del Projecte Construcció 

 

Aparent Seca C' Ф

# 2 # 0,4 # 0,08 LL IP Casagr. gr/cm3 gr/cm3 % kg/cm² º Kg/cm2 Cc Cs e0
mg SO4/Kg 

Sól

SPT-1 3,0-3,6 Sorres fines (Q1) 95,9 73,2 14,4 NP NP SM

SPT-3 8,0-8,6 Sorres fines (Q1) 100,0 99,6 92,1 26,9 6,4 ML-CL 541,00

SPT-4 15,5-16,1 Sorres fines (Q1) 100,0 72,4 59,1 30,5 11,9 CL

MI-3 21,0-21,6 Argiles llimoses (Q2) 100,0 98,5 89,7 29,8 12,4 CL 1,95 1,53 28,0 0,165 0,020 0,831

MI-4 26,0-26,6 Argiles llimoses (Q2) 100,0 99,9 95,8 28,0 8,8 CL 2,00 1,57 28,2 0,5 0,200 0,025 0,725

SPT-8 33,0-33,6 Argiles llimoses (Q2) 98,7 98,1 69,9 NP NP ML-OL

MI-7 41,0-41,6 Argiles llimoses (Q2) 100,0 99,9 96,2 32,2 9,6 CL 1,91 1,48 28,9 1139,00

MI-9 51,0-51,6 Sorres llimoses (Q3) 100,0 99,4 25,3 NP NP SM 2,08 1,63 28,0 0,3 40,0

SPT-13 56,4-57,0 Graves sorrenques (Q4) 42,6 27,4 12,5 NP NP SM

SPT-4 12,5-13,1 Sorres fines (Q1) 99,9 58,7 14,8 NP NP SM 569,00

MI-3 28,5-29,1 Argiles llimoses (Q2) 100,0 99,0 97,6 37,0 15,0 CL 0,7

S-01

Prof. (m)

Comp. 

Simple
Edómetre

Humitat 

Natural

S-02

Contingut 

Sulfats
Sondeig Muestra

Tall DirecteDensitats
Granulometria (%)

Limits 

d'Atterberg
Classif.

Material



 
 

 

Resultats d’Assaigs de l’Estudi Informatiu 

 

LABOR TIPO DE PROF. LITOLOGIA LÍM ATTERB. HINCHAMIENTO ASIENTO

MUESTRA ( m )  L L L P I P w n Sulfatos solubles M.O. CASAG. PG-3 q u e LIBRE COLAPS. Densidad máxima Humedad óptima

5 2 0.40 0.08 ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) (t/m
3
) (%) ( % ) (MPa) ( % ) (%) (%) (T/m

3
) (%)  95% del PM  97% del PM  100% del PM

C-2 SACO 1.5 Material arcilloso pasticidad baja. 100.0 98.0 97.0 80.1 25.4 17.7 7.7 0.8000 0.58 CL TOLERABLE 0.30 0 1.97 10.4 9.40 16.3 23.30

C-3 SACO 1.2 Material arcilloso pasticidad media. 100.0 100.0 100.0 99.2 36.3 21.3 15.0 0.7400 0.46 CL TOLERABLE 1.60 0.1 1.86 14.7 4.80 6 6.90

S-1 SPT 3.0-3.6 Limo con algo de arena 100.0 100.0 99.8 80.6

S-1 SPT 6.0-6.6 Arena con bastante limo 100.0 100.0 98.2 27.6

S-1 SPT 9.0-9.6 Arena con algo de limo 97.5 96.4 89.1 14.6

S-1 SPT 12-12.6 Arena con bastante limo 100.0 100.0 87.0 33.1

S-1 SPT 15.0-15.6 Arena con algo de limo 100.0 100.0 48.3 13.6

S-1 SPT 18.0-18.6 Arena con algo de limo 100.0 100.0 50.3 17.5

S-1 SPT 21.0-21.6 Arena con algo de limo 100.0 100.0 51.0 12.9

S-1 SPT 24.0-24.6 Arena con algo de limo 100.0 100.0 44.0 14.4

S-1 SPT 25.2-25.5 Arcilla 100.0 100.0 98.8 95.5 29.6 1.39 2.00 28.6

S-1 SPT 27.0-27.6 Arena con bastante limo 100.0 98.7 70.4 34.9

S-1 SPT 27.6-27.9 Limo 100.0 100.0 99.7 97.9 33.0 1.34 3.00 26.9

S-1 SPT 30.0-30.6 Arcilla 100.0 100.0 99.7 98.2

S-1 SPT 31.8-32.1 Limo 100.0 100.0 99.8 98.9 26.6 1.55 3.00 21

S-1 SPT 33.0-33.6 Limo con algo de arena 100.0 100.0 98.8 98.8

S-1 SPT 31.8-32.1 Limo 100.0 100.0 99.8 98.6 30.1 1.21 2.00 29.1

17 17 17 17 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2

99.85 99.59 84.22 59.79 30.85 19.50 11.35 29.83 1.37 0.7700 0.52 2.500 26.400 0.950 0.050 1.915 12.550 7.100 11.150 15.100

0.61 1.00 21.83 38.53 7.71 2.55 5.16 2.62 0.14 0.0424 0.08 0.577 3.721 0.919 0.071 0.078 3.041 3.253 7.283 11.597

100.00 100.00 100.00 99.20 36.30 21.30 15.00 33.00 1.55 0.8000 0.58 3.000 29.100 1.600 0.100 1.970 14.700 9.400 16.300 23.300

97.50 96.40 44.00 12.90 25.40 17.70 7.70 26.60 1.21 0.7400 0.46 2.000 21.000 0.300 0.000 1.860 10.400 4.800 6.000 6.900

REFERENCIAS
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ESTADO NATURAL

( % que pasa, Serie UNE )

CLASIFICACIÓNGRANULOMETRÍA 

N º DE VALORES

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

DESVIACIÓN TÍPICA

VALOR MEDIO

ÍNDICE

ENSAYOS DE RESISTENCIA Y DEFORMABILIDAD ENSAYOS DE APROVECHAMIENTO

COMPRESIÓN SIMPLE PROCTOR Modificado C.B.R. 



 
 

2. GEOLOGIA 

2.1. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA 

2.1.1. MARC REGIONAL 
 

Des del punt de vista geològic, l’entorn de Barcelona es situa en el context extensiu que 

afectà els temps neògens del marge occidental del Mar Català-Balear. Aquest procés 

tectònic implica una presència d’una sèrie de falles normals aproximadament paral·leles 

a la línia de costa, que delimita un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semi-fosses 

tectòniques) junt a altres elevats (horsts). 

 

De forma esquemàtica, els materials més antics són els que afloren a la Serralada Litoral, 

és a dir, a Collserola, on apareixen roques metasedimentàries paleozoiques, principalment 

pissarres i en menor grau gresos, calcàries i conglomerats entre altres, més o menys 

afectats pel metamorfisme de contacte associat als granitoids que afloren al peu de la 

muntanya. 

 

En direcció al mar, a l’àrea metropolitana de Barcelona, les roques paleozoiques queden 

recobertes per sediments terciaris, representats per margues i gresos marins del bloc de 

Montjuïc, d’edat miocena, i per margues argiloses i gresos pliocens. 

 

A la zona de peu de mont de Barcelona, gran part dels sediments citats queden recoberts 

discordantment per dipòsits d’origen col·luvial d’edat pleistocena (Quaternari Antic). Son 

bàsicament argiles, llims i crostes calcàries, que en ocasions formen una seqüència de tres 

nivells coneguda com el Tricicle de la plana de Barcelona. 

 

En concret, la zona d’estudi es localitza situada sobre dipòsits del delta del riu Llobregat. 

Aquest està constituït principalment per alternances de nivells granulars i cohesius 

quaternaris recents, que presenten en conjunt unes característiques geotècniques 

relativament desfavorables i recobreixen el substrat terciari format de margues argiloses. 

 

A l’apèndix A1 s’adjunta la planta geològica amb la situació de la zona de projecte. 

 



 
 

 

2.1.2. LITOLÒGIA 

2.1.2.1. INTRODUCCIÓ 

 

Els materials que afloren a l’emplaçament del viaducte previst corresponen, segons els 

dos sondeigs realitzats, a sòls quaternaris de l’Holocè i del Pleistocè. Superposats a 

aquests materials naturals es disposen terres de rebliment. D’aquesta manera les unitats 

litològiques diferenciades són les següents: 

 

1. Terres de rebliment       (R) 

2. Sòls quaternaris al·luvials      (Q) 

a. Sorres fines (Aqüífer superior)     (Q1) 

b. Argiles llimoses grises (Falca Intermèdia)   (Q2) 

c. Sorres llimoses y graves sorrenques (Aqüífer inferior)  (Q3 i Q4) 

 

A continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 

 

 

2.1.2.2. TERRES DE REBLIMENT (R) 

 

Es tracta d’un dipòsit format de llims sorrencs marrons amb restes d’arrels i de terra 

vegetal remoguda per l’activitat agrícola duta a terme durant anys. L’espessor d’aquest 

dipòsit és d’uns tres metres i es detecta a gran part de la zona d’estudi. 

D’altra banda, es destacable també la presència de restes d’antigues d’ infraestructures 

com vials fora de servei i murs. 

 

 

2.1.2.3. DIPÒSITS QUATERNARIS (Q) 

 

Concretament es correspon aquests dipòsits amb els denominats Dipòsits Deltaics: estan 

constituïts per una sèrie de dipòsits fluvials, deltaics i marins de gran complexitat, degut 

en part als canvis laterals de fàcies que es produeixen a la zona de la desembocadura del 

riu.  



 
 

 

Dintre dels dipòsits deltaics es diferencien les següents unitats: 

 

- Sorres litorals: 

Són sorres mitges, ben classificades. El seu espessor sol ser inferior als 5 m. 

 

- Fangs prodeltaics: 

Sediments llimosos que es troben amb laminació fina o molt bioturbats, contenen restes 

vegetals i hidrocarburs. 

 

- Sorres i graves relictes: 

Sediments detrítics gruixuts, poden estar cobertes per un prim nivell de sediments fins. 

En les zones del delta, els materials quaternaris es troben apilats generalment sobre el 

pliocè. El contacte entre ambdós és una superfície erosiva. 

 

- Sorres fines (Q1) 

Queden emmarcats en aquest nivell els dipòsits sorrencs més superficials, detectats en els 

dos sondeigs per sota les terres de rebliment (R), i fins a una fondària que oscil·la entre 

18,5 i 21,0 m segons els sondeigs realitzats. 

 

Aquests dipòsits estan formats principalment per sorres fines amb un contingut baix en 

fracció argilosa i alguna grava. Intercalats apareixen horitzons argilosos amb gruixos 

compresos entre 0,2 i 1,2 m. 

 

Les sorres d’aquesta unitat presenten una permeabilitat moderada-elevada i formen 

l’anomenat aqüífer superior del Llobregat el nivell freàtic del qual es detecta a uns 2-3 m 

de fondària respecte la cota d’execució dels sondeigs. 

 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les sorres en qüestió: 

 



 
 

  

 

 

- Argiles llimoses grises (Q2) 

Aquest nivell es troba situat entre les sorres fines del aqüífer superior i les sorres llimoses 

y graves sorrenques de l’aqüífer inferior. Es tracta d’argiles llimoses de color gris, molt 

coherents, que presenten un espessor d’uns 32 m. Aquesta unitat s’anomena també falca 

intermèdia perquè es tracta de materials impermeables que separen els dos aqüífers 

(superior i inferior) existents en el delta del Llobregat. 

 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les argiles llimoses en qüestió 

 

 

- Sorres llimoses (Q3) 

Intercalat entre les argiles llimoses apareixen nivells de sorres fines, que en alguns trams 

són llimoses, amb espessors de 1,0 -1,5 metres. 

 

 

 

 

 



 
 

Es detecten a partir de fondàries que oscil·len entre 46,5 i 49,8 m de profunditat (segons 

sondeig) i presenten un espessor d’uns 6,5 m. Són sorres fines amb un percentatge baix 

en matriu argilosa i abundants restes de pectínids. Es tracta d’una unitat litològica 

homogènia en quant a composició ja que al llarg dels sondeigs no s’observen variacions 

en la seva granulometria. 

 

Les sorres d’aquesta unitat presenten una permeabilitat moderada-elevada i formen 

l’anomenat aqüífer inferior del Llobregat. 

 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les sorres llimoses en qüestió: 

 

  

 

 

- Graves sorrenques (Q4) 

Es detecten a partir de 53,2-56,2 m de profunditat i fins al final dels sondeigs, a 60 m. Es 

tracta de graves i gravetes subarrodonides de litologia diversa envoltades d’una matriu 

sorrenca mitja-grollera de coloració grisa. La composició d’aquests materials es 

homogènia ja que al llarg dels sondeigs no s’observen variacions en la seva 

granulometria. 

 

Les graves sorrenques d’aquesta unitat junt amb les sorres llimoses abans descrites 

presenten una permeabilitat moderada-elevada i formen l’anomenat aqüífer inferior del 

Llobregat. 

 

En les següents imatges s’observa l’aspecte de les graves sorrenques: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. TECTÒNICA 

 

En aquest apartat es descriuen els trets estructurals i tectònics més significatius de l'àrea 

d'estudi. Barcelona se situa geològicament en el marc extensiu que afecta des de temps 

neògens el marge occidental del Mar Català-Balear. Aquest procés tectònic implica la 

presència d'una sèrie de falles normals, aproximadament paral·leles a la línia de costa, 

que delimiten un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semifosses tectòniques), entre uns 

altres comparativament elevats (horsts). 

 

Així doncs, la Serra de Collserola és un horst situat entre la fossa del Vallès i la fossa del 

pla de Barcelona. El bloc dels Serrats de la Rovira és un subbloc enfonsat respecte de 

Collserola. Ha d'haver importants falles en el vessant marítim d'aquests blocs, si bé 

actualment estan recobertes per sediments quaternaris. Recents estudis gravimètrics, 

indiquen la presència d'una important cubeta reblerta amb sediments neògens, al peu dels 

Serrats de la Rovira. En el límit actual de l'àrea emergida s'eleva altre bloc, el de Montjuïc, 

que en el Morrot queda tallat per altra falla normal, que dóna lloc al penya-segat que 

domina el port. Sota el mar, paral·lelament a la costa, altra falla normal dóna pas a una 

important fossa submarina, coneguda com a fossa de Barcelona. 



 
 

En aquest context es comprèn que els materials del substrat paleozoic i mesozoic de la 

Serralada Litoral s'enfonsin progressivament cap al mar, quedant recoberts, sota el 

Mediterrani, per un important espessor de sediments cenozoics. 

 

Pel que refereix a les unitats litològiques, de manera molt esquemàtica i centrant-nos en 

la zona que ens ocupa, a causa de l'enfonsament del substrat, les roques paleozoiques 

queden recobertes per sediments terciaris, representats per les margues i gresos marins 

del bloc de Montjuïc, i per les margues i sorres marines pliocenes. En el pla de peu de 

mont de Barcelona, gran part dels sediments esmentats, queden discordantment recoberts 

per dipòsits d'origen col·luvial i edat plistocena (Quaternari antic). Són essencialment 

argiles, llims, i crostes calcàries, que en ocasions formen una seqüència de tres nivells 

0que es repeteix tres vegades. 

 

Els deltes del Besòs i del Llobregat s'han format durant l'Holocè (Quaternari recent). Entre 

els sediments deltaics es troben llims i argiles de les planes d'inundació, argiles 

dipositades a les marismes associades als deltes, sorres i graves fluvials, argiles i llims 

sedimentades en el front deltaic, i també sorres litorals i de platja. 

A continuació s'adjunten esquemes geològics i geoestructurals de l'àrea d'estudi: 

 



 
 

Esquema estructural i geològic de la zona d’estudi 

 

Observant l’esquema de la zona d’estudi es conclou que el sector objecte del Projecte es 

situa geològicament en el context extensiu que afecta des del Neogen el marge occidental 

del Mar Català-balear. Aquest procés tectònic comporta la presència d’una sèrie de falles 

normals, aproximadament paral·leles a la línia de costa, que delimiten un conjunt de blocs 

enfonsats (fosses o semifosses tectòniques), entre d’altres que queden relativament 

enlairats (horsts). D’aquesta manera es determina que la serra de Collserola es correspon 

amb un bloc aixecat (horst), ubicat entre la fossa del Vallès i la fossa del pla de Barcelona. 

En qualsevol cas, e independentment de l’activitat neotectònica moderada lligada a les 

ultimes fases de la distensió neògena del Mar Català-Balear, es pot esmentar que al sector 

afectat pel present estudi no s’ha reconegut la presència d’accidents tectònics que 

comportin l’existència d’ inestabilitats associades. 

 

 



 
 

2.1.4. GEOMORFOLOGIA 

 

El vial objecte del present estudi transcorre en la seva totalitat per la plana deltaica del riu 

Llobregat, en la seva marge dreta. La plana deltaica del Llobregat, de l’ordre dels 92 km2 

de superfície, és un sector de morfologia molt suau, amb un pendent de l’ordre del 1 %. 

Si bé, és convenient assenyalar les morfologia de tipus antròpic tan presents a l'àrea com 

les actuacions de canalització del Llobregat. 

 

La zona de projecte es situa al delta del Llobregat. Aquesta àrea es caracteritza 

principalment per presentar una geomorfologia fluvial modelada per la dinàmica al·luvial 

del riu Llobregat. El relleu de la zona es en general pla i el substrat terciari es troba 

recobert pels sediments al·luvials dipositats del Llobregat els quals presenten gruixos 

superiors als 60 m. 

 

- Modelat Deltaic 

Un delta és un dipòsit sedimentari construït a la desembocadura d'un riu per davant de la 

línia de costa. Les sedimentacions als deltes són molt potents, diversos centenars de 

metres. Els fragments més gruixuts es dipositen prop de la desembocadura, mentre que 

els fins arriben a zones més allunyades. Els dipòsits amb partícules més gruixudes formen 

les capes de fons i les capes frontals. Formen un con aplanat de sorres i llims. 

  

 

2.1.5. HIDROGEOLOGIA 

2.1.5.1. MARC REGIONAL 

 

La xarxa hidrogràfica principal de la zona és el Llobregat amb la seva important plana 

deltaica, la plana està creuada per una xarxa hidrològica menor: els torrents o rieres. 

 

El sistema hidrogeològic de l'àrea d'estudi és la seu de nombrosos aqüífers, algun d'ells 

molt important, tant des del punt de vista del subministrament d'aigua, com també pels 

problemes hidrològics i geotècnics que planteja la seva presència. 

 



 
 

Es descriuen a continuació les unitats geològiques que constitueixen aqüífers en l'entorn 

de la zona d'estudi: 

 

- Quaternari. Deltes 

Les graves profundes que formen la base del delta del Llobregat, i també la capa de sorres 

superiors, constitueixen dos aqüífers molt importants, amb un volum d'emmagatzematge 

notable, i una permeabilitat i transmissivitat també molt elevades. 

 

En general, es poden diferenciar dos aqüífers, que, aigües dalt dels deltes, on el tascó 

d'argiles i llims del prodelta desapareix, s'unifiquen en un sol. 

 

L'aqüífer superior és en general de tipus lliure, si bé de vegades les argiles superficials 

poden causar un efecte de confinament. D'altra banda, l'aqüífer profund és de tipus captiu, 

confinat pel aqüitard relatiu de les argiles ja citades del tascó intermedi. 

 

 

2.1.5.2. PIEZOMETRÍA 

 

Les isopieces del nivell freàtic s'eleven terra endins, indicant fluxos de l'aigua subterrània 

aproximadament perpendiculars a la línia de costa i als límits deltaics laterals. 

 

La posició del nivell freàtic no ha estat constant al llarg del temps, els aqüífers deltaics 

eren artesians a principis d'aquest segle, i al llarg del segle XX, amb la construcció de 

pous d'extracció, va modificar artificialment la posició del nivell freàtic, fins a situar-lo 

en molts punts per sota del nivell del mar. En determinats moments, la direcció natural 

de flux es va invertir, i l'aigua salina va penetrar en els deltes, amb la conseqüent 

salinització de les aigües subterrànies, en els últims anys s'ha produït un ascens del nivell 

freàtic. 

 

 

2.1.5.3. SISTEMES D’AQÜÍFERS 

 



 
 

 

Unitats Hidrogeològiques a l’àrea d’estudi. 

 

L'àrea d'estudi, s'emmarca en la Unitat Hidrogeològica 10.19 del Baix Llobregat, dintre 

de la conca hidrogràfica: conques Internes de Catalunya. 

 

A l'àrea d'estudi es caracteritzen sistemes aqüífers de tipus detrític: 

 

- Aqüífer Detrític 

La porositat és de tipus intergranular (graves i sorres en empaquetament dens que deixen 

porus lliures per on circula l'aigua) de manera que la circulació d'aigua és a favor de la 

gravetat en direcció al mar. La recàrrega es produeix a partir del vessament superficial i 

a través de l'alimentació de deus i “rezumes” subterranis a favor dels vessants adjacents i 

filtracions. 

 



 
 

Són materials, que es comporten superficialment com materials semi-impermeables, 

encara que en conjunt conformin un aqüífer tipus multicapa amb nivells de graves 

intercalats entre nivells argilo-llimosos de caràcter impermeable. 

 

A continuació es defineix el sistema aqüífer en el qual s'emmarca l'àrea d'estudi. 

 

- Sistema Nº71: Al·luvials del Llobregat al Muga 

És un sistema d’aqüífer múltiple, doncs comprèn els importants dipòsits quaternaris 

(al·luvions) dels rius Muga, Fluvià, Ter, Tordera, Besós i Llobregat com més destacables 

i els del Anbí, Calonge, Ridaura, Lloret i Tusi com de segon ordre. L'estructura 

hidrogeològica de gairebé tots ells és bastant comú: un aqüífer únic, lliure a les zones 

mitges i dos aqüífers superposats en les zones distals o deltaiques, separats per un tascó 

o intercalació. 

 

Les permeabilitats i rendiments de les captacions d'aquests aqüífers poden arribar a ser 

molt altes amb cabals de fins a 100-200 l/s amb uns pocs metres de descens en pous ben 

construïts. 

 

- Subsistema Delta del Llobre0gat 

Aquest sistema comprèn l'al·luvial del riu Llobregat, la superfície és d'uns 160 km2. Pel 

desenvolupament, magnitud i explotació dels seus aqüífers és la unitat mes important del 

sistema 71. 

 

Característiques generals: 

 

L'aqüífer únic, sorrenc, lliure, es divideix a l'arribar al delta en dos aqüífers superposats, 

separats per un tascó de llims i argiles negres, que funciona com aqüitard 

(semipermeable). L'aqüífer superior és lliure, l'inferior, captiu, aquest últim, menys 

permeable, està fortament contaminat i pràcticament no s'explota. Era surgent a principis 

de segle, però actualment en el centre del delta es produeix un con invertit pels 

bombaments, que arriba a 20 m per sota del nivell del mar. 

 



 
 

El delta del Llobregat és un aqüífer excepcional dintre del conjunt del Pirineus Oriental, 

doncs d'ell s'extreuen 130 hm3/any, dels quals 63 hm3/any es destinen al proveïment de 

Barcelona. 

 

La recàrrega mitjana s'estima en 110 hm3/any (10 hm3/any procedents de la pluja i 100 

hm3/any del riu). Enfront del bombament realitzat s'observa que es consumeixen uns 20 

hm3/any de les reserves, el que produeix una progressiva salinització de l'aqüífer. 

 

Les aigües són fortament salines amb conductivitats que superen els 1.200 

microsiemens/cm, amb concentracions de CI- altes en les zones de la costa i en una 

digitació o tascó d'aigua salada que penetra en direcció del Prat de Llobregat. 

 

 



 
 

 

Estructura del Delta del Llobregat 

 

A continuació, s´adjunta l´esquema tipus de la permeabilitat dels materials de l´entorn 

d’estudi: 

 

 

Esquema de la permeabilitat dels materials 

 



 
 

A la zona d’estudi es detecta el nivell freàtic a fondàries que oscil·len entre 2,0 i 4,0 m. 

En la següent taula s’indica per a cada reconeixement la fondària a la que es detecta el 

nivell freàtic: 

 

RECONEIXEMENT COTA (m) COTA Nivell Freàtic (m) 

S-1 +3.6 +1.6 

S-2 +3.8 -0.2 

P-1 +3.3 -0.3 

P-2 +3.8 +0.1 

 

 

El nivell freàtic detectat correspon a l’anomenat aqüífer superior del Llobregat el qual 

discorre pels nivells de sorres fines que queden per sobre de la falca intermèdia composta 

de materials argilosos de caràcter impermeable. Aquesta falca separa l’esmentat aqüífer 

superior del inferior situat a uns 46-50 m de fondària el qual discorre sobre sorres mitges 

amb nivells de graves. 

 

En tots dos sondeigs es va col·locar tub piezomètric per a poder mesurar les oscil·lacions 

del nivell freàtic al llarg del temps. Aquest tub a llarg termini perd la seva utilitat ja que 

a l'ésser de PVC ranurat tendeix a colmatar-se per a la introducció dintre del mateix 

d'argiles que s'adhereixen a les parets. En aquestes condicions les mesures de nivell freàtic 

serveixen per a definir a partir de quina profunditat ens trobem en condicions saturades i 

establir els paràmetres geotècnics del terreny però no per a avaluar les condicions 

piezomètriques regionals del Delta. No s'ha d'oblidar que ambdós nivells de l'aqüífer 

deltaic estan comunicats en la zona de recàrrega pel que la influència dels sondeigs en el 

mateix és insignificant i transitòria. 

 

 

2.1.5.4. INFLUÈNCIA DELS AQÜÍFERS SOBRE L’OBRA 

(Problemàtica Geotècnica) 

 

Essencialment el terreny sobre el que es fonamenta el pont de la carretera port-aeroport 

està constituït per argiles, llims, sorres i graves d’origen deltaic del riu Llobregat. 



 
 

 

D’aquesta manera, per garantir als fonaments, tant de piles com d’estreps, una 

determinada capacitat portant i una deformabilitat reduïda enfront les càrregues 

transmeses per l’estructura, així com evitar una possible soscavació de les mateixes, es fa 

necessària la utilització de pilons. 

 

Els pilons seran de formigó in situ de 1,5 metres de diàmetre perforats o excavats, que 

utilitzaran camises (tubs metàl·lics) recuperables per tal de minimitzar al màxim possible 

la connexió entre l’aqüífer superior i inferior existents sota l’estructura. 

 

Per tal de minimitzar el risc de contacte entre aqüífers, el procés d’execució dels pilons 

es realitzarà tenint en compte les següents prescripcions com a  mesures correctores: 

 

 - La intubació s’introduirà al terreny acompanyant a l’excavació sempre per 

davant de l’excavació. Així es reduirà la possible alteració del terreny al voltant de la 

camisa metàl·lica, reduint per tant, la comunicació entre aqüífers. 

 

 - Es procedirà al formigonat per davant de la retirada de la camisa metàl·lica, de 

tal forma que no hi pugui haver cap enfonsament dins de l’orifici de l’excavació i per tant, 

reduint novament la possible alteració del terreny al voltant de la camisa metàl·lica.  

 

Aquesta intubació metàl·lica s’avançarà fins a la cota requerida, i se’n retirarà la camisa 

al mateix temps que es realitzi el formigonat del piló segellant-se d’aquesta forma la 

perforació a mesura que es realitza l’extracció, minimitzant novament la possibilitat de 

comunicació entre aqüífers.  

 

Amb tot això, la utilització d’intubació metàl·lica recuperable, minimitzarà el risc de 

possible contaminació mediambiental, que pogués produir-se en el cas d’utilitzar el 

mètode de perforació mitjançant llots bentonítics o polímers durant la excavació de 

pilons. 

 

 - En cap moment per realitzar la perforació dels pilons, s’utilitzarà ni aigua del 

mar ni aigua del riu de trams on hi pugui haver intrusió salina del mar. 

 



 
 

D’aquesta manera l’únic risc de possible contacte entre aqüífers es pot produir en les 

següents circumstàncies: 

 

1. Durant la perforació es pot alterar lleugerament el terreny al seu voltant, que 

donada la naturalesa d’aquest, s’estima que aquesta alteració pugui ser 

centimètrica, creant-se una petita corona en la que el coeficient de permeabilitat 

K sigui lleugerament superior al natural del terreny. 

 

2. Únicament durant les hores de perforació del piló, en aquesta petita corona de 

material alterat d’una longitud aproximada d’entre 15 i 20 metres (espessor de 

l’aqüitard) es pot arribar a produir circulació de l’aigua. La longitud a recórrer per 

l’aigua en una corona de material de permeabilitat semblant al terreny natural fa 

poc probable que en l’interval de temps que dura la perforació es produeixi 

comunicació. 

 

3. A més, durant el procés de formigonat al enretirar la camisa, aquesta corona estarà 

sotmesa a la pressió transmesa pel formigó i la penetració del morter del mateix, 

amb el que la permeabilitat K del terreny tornarà a reduir-se notablement assolint 

valors semblants als originals. 

 

 

2.1.5.5. PROCÉS CONSTRUCTIU DE LES FONAMENTACIONS 

(Problemàtica Geotècnica) 

 

Durant el procés constructiu dels fonaments del pont, piles i estreps, per tal de minimitzar 

el risc de contacte entre l’aigua del riu (amb intrusió marina) amb l’aigua de l’aqüífer 

superficial, es generaran recintes estancs mitjançant palplanxes i bombeigs interiors al 

mateix reduint el nivell d’aigua solament fins al nivell de la fonamentació, en aquest cas 

al a la cota inferior dels enceps. 

 

El procés constructiu es detalla a continuació: 

 



 
 

1. Execució de l’atall provisional pel desviament local del curs del riu al voltant de 

la zona on s’executarà la fonamentació. 

 

2. Realització de la plataforma provisional per a l’emplaçament de la maquinària 

d’execució dels pilons. 

 

3. Execució dels pilons. 

 

4. Execució del recinte estanc al voltant de la zona de la fonamentació mitjançant 

l’ús de palplanxes. 

 

5. Instal·lació de la xarxa de bombeig interna al recinte estanc, amb extracció d’aigua 

únicament fins a la cota inferior de l’encepat. 

 

6. Excavació i demolició de l’excedent dels caps dels pilons. 

 

7. Execució de l’encepat. 

 

8. Execució de les proteccions d’escullera. 

 

9. Restauració de la part de llera ocupada suprimint l’atall provisional. 

  

 

2.2. JACIMENTS, PEDRERES  I PLANTES DE 

SUBMINISTRAMENT 

2.2.1. PEDRERES 

2.2.1.1. INTRODUCCIÓ. 

 

 Per a la realització del present apartat s'ha partit de la informació recollida en els següents 

documents: 

 



 
 

- Mapa de Roques Industrials escala 1:200.000, Nº 34 Hospitalet, publicat pel 

IGME (actualment ITGE) en 1974. 

- Mapa de Roques Industrials escala 1:200.000, Nº 35 Barcelona, publicat pel 

IGME (actualment ITGE) en 1974. 

- VENTAYOL, A.; PALAU, J. Y ROCA, A. (2002): “El Contexto Geotécnico de 

la Ciudad de Barcelona”. Ingeniería del Terreno. IngeoTer 1. U.D. Proyectos. 

E.T.S.I. Minas. U.P.M. Madrid. 

- Base de dades d’activitats extractives de la Generalitat de Catalunya. 

- Consulta dels plànols i base de dades de SIMA (Servei Interactiu de Mapes 

Ambientals de la Generalitat de Catalunya). 

 

Amb la informació recollida en aquests documents, es va realitzar una campanya de 

reconeixement de camp, en la qual es van sondejar algunes de les pedreres ressenyades 

en aquesta documentació que es trobaven prop de la traça.  

 

A partir de les visites a les pedreres es recolliran dades generals de les mateixes, 

informació reduïda a causa de la negativa de la major part dels encarregats de les mateixes 

a realitzar fotos, facilitar assaigs dels materials, presa de mostres del material explotat 

etc.....  

 

  

2.2.1.2. MATERIALS DE LES PEDRERES 

 

Les pedreres han estat nombroses a l'àrea d’estudi, i d'elles s'ha extret roca que ha estat 

utilitzada freqüentment com material de construcció. 

A l'entorn estudiat s'han inventariat pedreres que exploten calcàries devòniques dels 

Serrats de la Rovira. Cal destacar les pedreres de calcàries que exploten els pujols triàsics 

de Badalona i la del Turó de Montcada.  

 

Quant a les Graveres existents de la franja litoral, és important citar que en relació als 

deltes del Besós i del Llobregat, han estat freqüents les extraccions d'àrids per a la 

construcció, bàsicament sorres i graves.   

 



 
 

 

2.2.1.3. PEDRERA PROPOSADA 

 

En un principi totes les pedreres assenyalades en aquest estudi seran susceptibles de ser 

utilitzades com a font de material.  

 

Es recorrerà a la pedrera: FOJ, S.A. a 20 km de la traça que explota material calcari i 

disposa de les reserves necessàries per a l'obra. La fitxa tècnica de dita pedrera s’inclou a 

l’apèndix A8. 

 

 

2.2.1.4. PEDRERES REFERENCIADES 

 

Entre les zones més pròximes reconegudes a l'estudi s'han localitzat àrees actualment en 

explotació en diverses localitats, les quals es reflecteixen a la taula resum adjunta a aquest 

apartat. 

 

S'han estudiat a les proximitats del traçat diverses pedreres en plena activitat i amb 

reserves suficients per a les necessitats de l'obra. 

 

A l’apèndix A9 s'acompanyen els plànols de situació de detall de les pedreres. 

 

En principi totes les pedreres assenyalades en aquest estudi seran susceptibles de ser 

utilitzades com font de material en el tram estudiat: 



 
 

 

 

Pedreres referenciades 



 
 

2.2.2. PLANTES DE FORMIGÓ 

 

A continuació, es resumeixen les plantes de formigó properes a la traça d'estudi. 

 

Planta de 

Formigó 
Municipi Empresa Telèfon 

P-1 Barcelona 

(Zona Franca) 

PROMOTORA 

MEDITERRÁNEA-2 S.A. 
393367362 

P-2 Castellbisbal 

(Barcelona) 
MAVIKE 937448445 

P-3 El Prat de Llobregat 

(Barcelona) 

HORMIGONES UNILAND, 

S.L. 
933771050 

P-4 Sant Just Desvern 

(Barcelona) 
HORMICEMEX, S.A. 933711698 

P-5 Barcelona 

(Zona Franca) 
READYMIX ASLAND, S.A. 932641600 

P-6 Barcelona 

(Zona Franca) 
HANSON HISPANIA, S.A. 933351150 

P-7 Sant Boi de Llobregat 

(Barcelona) 
BETON CATALÁN, S.A 936401179 

P-8 Abrera 

(Barcelona) 
FORMIGONS i ÁRIDS 937772946 

 

 

 

2.2.3. PLANTES D’AGLOMERAT ASFÀLTIC 

 

A continuació es resumeixen les plantes d'aglomerat asfàltic properes a la traça d'estudi: 



 
 

 

Municipi Empresa Direcció Telèfon 

Cerdanyola del Vallés PAVIBAR, S.L. Ctra. Bellaterra, Km 1.3 936929011 

Ripollet FIRMES TÉCNICOS, S.A. Ctra. Santiga, Km 16 935809471 

Sant Boi de Llobregat PANASFALTO C/Dr. Joseph Castells 1 936407200 

Plantes d'aglomerat asfàltic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. GEOTÈCNIA 

3.1. CARACTERITZACIÓ DE SÒLS I ROQUES 

 

En aquest apartat, es pretén donar una visió general de les condicions del subsòl existents, 

des del punt de vista geotècnic. 

 

Com s'ha indicat el traçat d'estudi discorre en la seva totalitat sobre els dipòsits quaternaris 

recents que constitueixen la plana al·luvial del riu Llobregat i el delta, també ho fan sobre 

reblerts antròpics amb dispersió aleatòria.  

 

A efectes pràctics i de caracterització geotècnica dels materials, s'ha estimat convenient 

agrupar les diferents unitats geològiques que presenten un comportament geotècnic 

similar, les característiques del qual es descriuen a continuació. 

 

Dels reconeixements de camp i de les mostres analitzades s’han diferenciat 5 unitats 

litològiques a caracteritzar: 

 

1. Terres de rebliment     (R) 

2. Sorres fines (Aqüífer Superior)   (Q1) 

3. Argiles llimoses grises (Falca Intermèdia)  (Q2) 

4. Sorres llimoses (Aqüífer Inferior)   (Q3) 

5. Graves sorrenques (Aqüífer Inferior)   (Q4) 

 

 

3.1.1. TERRES DE REBLIMENT (R) 

 

Les terres de rebliment es troben a l’emplaçament dels sondeigs i dels penetròmetres 

efectuats amb espessors de l’ordre de 3 m. Es tracta de llims sorrencs amb nombroses 

restes d’arrels i matèria vegetal provinent de l’activitat agrícola existent. 

 



 
 

Es poden estimar els següents paràmetres geotècnics pel nivell de rebliment: 

 

γap (T/m3) Ф (º) C (Kg/cm2) 

1,7 24 0,1 

 

 

 

3.1.2. SORRES FINES (aqüífer superior) (Q1) 

 

Es tracta de sorres fines amb indicis de gravetes detectats a tots els treballs de camp 

realitzats per sota de les terres de rebliment. S’ha comprovat una potència d’aquesta unitat 

d’uns 16 m. Les sorres d’aquesta unitat tenen una coloració marró que en fondària passa 

a gris i presenten petites intercalacions de nivells argilosos d’uns 20-30 cm de gruix.  

 

A partir de les observacions de camp i dels assaigs de laboratori, s’obtenen els següents 

resultats: 

 

 1. Identificació 

S’han realitzat un total de 4 assaigs granulomètrics i de límits d’Atterberg i dos 

agressivitats sobre les mostres extretes del sondeig S-1 (SPT-1 (3,0-3,6 m), SPT-3 (8,0-

8,6 m) i SPT-4 (15,5-16,1 m)) i del sondeig S-2 (SPT-4 (12,5-13,1 m). Dos de les mostres 

analitzades corresponen a nivells llimosos intercalats i les altres dos a sorres fines. En 

base a les observacions de les mostres extretes dels sondeigs les sorres són la fracció 

dominant en aquest nivell. 

 

Els resultats obtinguts s’indiquen en la següent taula: 

 

 

 

ASSAIG 
S-1 S-2 

SPT-1 SPT-3 SPT-4 SPT-4 

GRANULOMETRIA Graves ( > 2 mm) 4.1 0.0 0.0 0.1 



 
 

Sorres (0.08 – 2 mm) 81.5 7.9 40.9 85.1 

Argiles (< 0.08 mm) 14.4 92.1 59.1 14.8 

LÍMITS D’ ATTERBERG 
LL NP 26.9 30.5 NP 

IP NP 6.4 11.9 NP 

AGRESSIVITAT Mg SO4
-2/Kg sòl - 541 - 569 

 

 

Segons la classificació de Casagrande les mostres provinents dels SPT-1 (S-1) i del SPT-

4 (S-2) es classifiquen com sorres llimoses (SM) mentre que les restants (SPT-3 i SPT-4 

del sondeig S-1) corresponen a argiles i llims de baixa plasticitat (ML-CL). En totes les 

mostres analitzades el percentatge en graves és molt baix o inexistent. 

 

Per altre costat el contingut en sulfats solubles en els sòls analitzats es baix i segons la  

EHE-98 aquests materials són no agressius al formigó. 

 

 2. Resistència: 

Sobre aquest nivell es van realitzar 10 assaigs SPT obtenint-se valors que oscil·len entre 

5 i 30 sent el valor mig de càlcul N30 = 10. 

 

Per a estimar l’angle de fregament intern (Ф) de les sorres fines d’aquesta unitat s’ha 

consultat la taula de valors que proposen Mitchell i Katti (1981) per a materials granulars 

de diversa compacitat. Segons aquesta taula per a un cop mig de càlcul de l’assaig SPT 

de N30=10 es proposa un valor de 32º.  

 

Per altra banda donat el baix percentatge en fracció argilosa s’adopta una cohesió de 0,5 

T/m2 i una densitat aparent de 1,8 T/m3.  

El mòdul elàstic de càlcul adoptat és de 1200 T/m2. 

 

A mode de resum els paràmetres resistents de les sorres fines són els següents: 

 

γap (T/m3) E (Kg/cm2) Ф (º) C (Kg/cm2) 

1,9 120 32 0.05 

 



 
 

 

3.1.3. ARGILES LLIMOSES GRISES (falca intermèdia) (Q2) 

 

Les argiles llimoses grises formen la falca intermèdia del Llobregat que separa els dos 

aqüífers existents. Es tracta d’argiles grises de consistència tova i amb intercalacions de 

sorres fines que poden arribar a tenir gruixos de fins a 2,0 m. En conjunt aquest dipòsit té 

uns 31 m d’espessor i té un caràcter impermeable. 

 

1. Identificació: 

S’han realitzat un total de 5 assaigs granulomètrics i de límits d’Atterberg i una 

agressivitat sobre les mostres extretes del sondeig S-1 (MI-3 (21,0-21,6 m), MI-4 (26,0-

26,6 m), SPT-8 (33,0-33,3 m) i MI-7 (41,0-41,6 m)) i del sondeig S-2 (MI-3 (28,5-29,1 

m) els resultats dels quals s’indiquen en la següent taula: 

 

ASSAIG 
S-1 S-2 

MI-3 MI-4 SPT-8 MI-7 MI-3 

GRANULOMETRIA 

Graves ( > 2 mm) 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 

Sorres (0.08 – 2 mm) 10.3 4.2 28.8 3.8 2.4 

Argiles (< 0.08 mm) 89.7 95.8 69.9 96.2 97.6 

LÍMITS D’ ATTERBERG 
LL 29.8 28.0 NP 32.2 37 

IP 12.4 8.8 NP 9.6 15 

AGRESSIVITAT Mg SO4
-2/Kg sòl - - - 1139 - 

 

 

Com s’observa la fracció dominant en totes les mostres és l’argilosa amb un percentatge 

que oscil·la entre el 69,9 i el 95,8 %. La fracció sorres és baixa i les graves són 

pràcticament inexistents. 

Segons la classificació de Casagrande aquests sòls es classifiquen com a CL (argiles de 

baixa plasticitat). Una de les mostres correspondria a un llim de baixa plasticitat (SPT-8 

del sondeig S-1). 

 



 
 

Per altre costat el contingut en sulfats solubles en els sòls analitzats es baix i segons la  

EHE-98 aquests materials són no agressius al formigó. 

 

 2. Resistència: 

Sobre aquest nivell es van realitzar 12 assaigs SPT obtenint-se valors que oscil·len entre 

4 i 29 sent el valor mig de càlcul N30=7. Es tracta d’argiles de consistència tova que han 

permès extreure 11 mostres inalterades amb cops compresos entre 7 i 17. De les mostres 

inalterades extretes s’han realitzat dos assaigs resistència a la compressió simple i dos 

edòmetres. 

 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

 

Sondeig Mostra γAP (T/m3) γS (T/m3) qu (Kg/cm2) Cc Cs e0 

S-1 

MI-3 1.95 1.53 - 0.165 0.02 0.831 

MI-4 2.0 1.57 0.5 0.2 0.025 0.725 

MI-7 1.91 1.48 - - - - 

S-2 MI-3 - - 0.7 - - - 

 

 

Els resultats posen de manifest es tracta materials de consistència tova amb una resistència 

a compressió simple baixa i poc consolidats que fa que davant càrregues extenses puguin 

donar lloc a assentaments per consolidació. 

 

A efectes de càlcul s’adopten els següents paràmetres resistents per a les argiles d’aquesta 

unitat: 

 

γap (T/m3) qu (Kg/cm2) Cu (Kg/cm2) Cc Cs 

1,95 0.6 0.3 0.175 0.022 

 

 

 3. Assaig Pressiomètric 

Per completar l’estudi de les argiles d’aquesta unitat es va dur a terme una assaig 

pressiomètric amb un equip OYO. Aquest assaig consisteix en introduir el pressiòmetre 



 
 

dins del sondeig hi aplicar esglaons de càrrega fins arribar a la ruptura del terreny. Amb 

aquest mètode es determinen paràmetres elàstics com son el mòdul de tall pressiomètric 

(Gp), el mòdul pressiomètric del terreny (Ep), la pressió de fluència (Pf) i la pressió límit 

(Pl). 

 

L’assaig dut a terme en aquest estudi es va efectuar en el sondeig S-1 a una fondària de 

33,00-32,5 m coincidint aquest nivell amb un horitzó de sorres llimoses grises. 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Ep (Kg/cm2) Gp (Kg/cm2) Pf (Kg/cm2) Pl (Kg/cm2) 

221.2 86.8 5-6 25-28 

 

 

El resultat de l’assaig pressiomètric s’adjunta en l’apèndix A7. 

 

 

3.1.4. SORRES LLIMOSES (aqüífer inferior) (Q3) 

 

Les sorres d’aquesta unitat són fines i amb un percentatge moderat amb fracció llimosa-

argilosa. Presenten una coloració gris fosc i restes de pectínids al sostre que tendeixen a 

desaparèixer cap a la base. Les sorres llimoses de l’aqüífer inferior es detecten a partir 

d’uns 50 m de fondària i presenten un espessor de 6,5 m aproximadament. Es tracta d’una 

unitat força homogènia ja que de les observacions de les mostres extretes dels sondeigs 

no es detecten intercalacions argiloses ni variacions en la composició granulomètrica 

d’importància. 

 

A partir de les observacions de camp i dels assaigs de laboratori, s’obtenen els següents 

resultats: 

 1. Identificació: 

S’han realitzat un assaig granulomètric i de límits d’Atterberg sobre la mostra extreta del 

sondeig S-1 (MI-9 (51,0-51,6 m)) els resultats dels quals s’indiquen en la següent taula: 

 



 
 

ASSAIG MI-9 

GRANULOMETRIA 

Graves ( > 2 mm) 0.0 

Sorres (0.08 – 2 mm) 74.7 

Argiles (< 0.08 mm) 25.3 

LÍMITS 

D’ATTERBERG 

LL NP 

IP NP 

 

 

Segons la classificació de Casagrande aquests sòls es classifiquen com a SM (sorres 

llimoses). 

 

 2. Resistència 

Sobre aquest nivell es va realitzar 2 assaigs SPT obtenint-se valor de N30 = 48 - 49. 

Per altra banda es van extreure dues mostres inalterades amb cops N30 compresos entre 

22 i 31. Sobre la mostra inalterada MI-9 extreta del sondeig S-1 s’ha realitzat un assaig 

de tall directe i de densitat aparent el resultats dels quals s’adjunten a continuació: 

 

γAP (T/m3) γS (T/m3) Ф (º) C (Kg/cm2) E (T/m2) 

2.08 1.63 40 0.3 2500 

 

 

L’angle de fregament de càlcul a adoptar és de 37º. 

 

 

3.1.5. GRAVES SORRENQUES (aqüífer inferior) (Q4) 

 

Les graves d’aquesta unitat són arrodonides, de litologia diversa i es troben envoltades 

d’una matriu sorrenca de gra mig-groller de color gris fosc. Les graves sorrenques de 

l’aqüífer inferior es detecten a partir d’uns 53,2 – 56,2 m (segons sondeig) fins al final 

dels sondeigs realitzats. Es tracta d’una unitat força homogènia ja que de les observacions 

de les mostres extretes dels sondeigs no es detecten intercalacions argiloses ni variacions 

en la composició granulomètrica. 



 
 

 

A partir de les observacions de camp i dels assaigs de laboratori, s’obtenen els següents 

resultats: 

 

 1. Identificació 

S’han realitzat un assaig granulomètric i de límits d’Atterberg sobre la mostra extreta del 

sondeig S-1 (SPT-13 (56,4-57,0 m)) els resultats dels quals s’indiquen en la següent taula: 

 

ASSAIG MI-9 

GRANULOMETRIA 

Graves ( > 2 mm) 58 

Sorres (0.08 – 2 mm) 29.5 

Argiles (< 0.08 mm) 12.5 

LÍMITS D’ ATTERBERG 
LL NP 

IP NP 

 

 

Segons la classificació de Casagrande aquests sòls es classifiquen com a SM (sorres 

llimoses). 

 

 2. Resistència 

Sobre aquest nivell es van realitzar 3 assaigs SPT obtenint-se valors de N30 = 36-58-R 

Per a estimar l’angle de fregament intern (Ф) de les graves sorrenques d’aquesta unitat 

s’ha consultat la taula de valors que proposen Mitchell i Katti (1981) per a materials 

granulars de diversa compacitat. Segons aquesta taula per a un cops mig de càlcul de 

l’assaig SPT de N30=40 es proposa un valor de 38º. 

 

Per altra banda donat el baix percentatge en fracció argilosa s’adopta una cohesió de 0,15 

T/m2 i una densitat aparent de 2,1 T/m3.  

El mòdul elàstic de càlcul adoptat és de 3000 T/m2. 

A mode de resum els paràmetres resistents de les sorres fines són els següents: 

 

γap (T/m3) E (Kg/cm2) Ф (º) C (Kg/cm2) 



 
 

2.1 300 38 0.015 

 

 

3.2. FONAMENTACIÓ DEL VIADUCTE 

3.2.1. METODOLOGIA GENERAL EMPRADA 

 

A la fase d'estudi en la qual ens trobem s'han portat a terme prospeccions geotècniques 

en alguns dels suports (si bé existeixen zones no estudiades per dificultats en l'accés als 

punts d'investigació). A partir de l'anàlisi dels reconeixements realitzats s'estableix la cota 

i tipologia de la fonamentació. 

 

 

3.2.2. INTRODUCCIÓ 

 

S’ha previst l’execució d’un viaducte que travessarà el riu Llobregat. El viaducte té una 

longitud de 304 m i l’estructura està formada per dos piles i dos estreps. 

 

S'han realitzat els sondeigs en els estreps i no en les piles davant la impossibilitat de 

portar-los a terme en la llera del canal. No obstant això a priori es va considerar que si 

existien divergències importants entre els 2 sondeigs a la cota d'aparició del substrat 

competent es procediria a la perforació de nous sondeigs aclaridors. Atès que no ha 

ocorregut aquest fet es considera que la informació aportada pels sondeigs és suficient 

per a aclarir els aspectes necessaris en el càlcul del pilonatge de les fonamentacions tant 

dels estreps com de les piles. 

 

Tenint en compte que l'estructura és molt sensible als assentaments i que existeixen 

nivells molt consolidables que generarien importants descensos en una fonamentació 

superficial s'ha plantejat una cimentació profunda amb pilons formigonats in situ.  

 

A grans trets encara que l'estructura general del delta en aquesta zona presenta 4 nivells, 

pel càlcul dels pilons s'ha procedit a una divisió més exhaustiva entre nivells de tipus 



 
 

argilós i de tipus sorrenc, amb la finalitat de portar a terme una assignació de paràmetres 

geotècnics adequada.  

 

En el cas de les piles dintre de la llera i atès que es tracta d'un canal excavat s'han 

descomptat els 3 m superficials en els quals s'han registrat llims de plana d'inundació.  

 

 

3.2.3. CÀLCUL DE PILONS (Formulació General) 

 

A continuació, es resumeixen les formulacions i teories de càlcul de fonamentacions 

que s’han tingut en compte.  

 

En el cas d'aquells suports que puguin sofrir soscavacions o que els gruixos de sòls 

compressibles poguessin generar problemes en una fonamentació directa es portaran a 

terme pilons formigonats in situ. 

 

Aquests pilons poden anar encastats en roca competent (GM-II i poc fracturat) o bé 

ser de tipus flotants en sòls granulars densos.  

 

- Els encastaments mínims considerats per a roca poc fracturada i GM-III són de 2 

diàmetres de piló, mentre que si la roca apareix fracturada s'han d'encastar 

almenys 3 diàmetres. 

- Per al cas dels pilons realitzats en sòls s'ha de garantir que el material sota la punta 

presenta característiques iguals o millors en almenys 4-6 diàmetres.  

 

En pilons del tipus extracció i formigonats “in situ” la tensió màxima a la qual s'han de 

sotmetre ve limitada per la qualitat en l'execució dels mateixos, en funció de si es 

formigonen al medi sec o líquid. 

 

La càrrega d'enfonsament del piló s'obté en general com suma d'una resistència de punta 

i altra de fust:  



 
 

Qh = qp Ap +  qfi Afi 

on: 

 Ap = àrea de la punta 

 Afi = àrea lateral en cada estrat 

 qp = resistència unitària de punta, funció del terreny 

 qfi = resistència unitària de fust, funció del terreny 

 

En el cas de sòls granulars sense cohesió (c = 0), la resistència unitària per punta s'obté 

amb la següent expressió. 

qp = ´v Nqp =  h Nqp 

On: 

 Nqp és el factor de capacitat de càrrega en funció de l’angle de fregament 

intern. Segons Caquot i Kerisel, es pot emprar Nqp = 103.04tg 

  és la densitat del terreny. 

 h és la longitud del piló en el terreny. És com a  màxim 10 vegades el 

diàmetre del piló per sorres soltes i 20 per a sorres denses. 

 

A efectes pràctics, quan les dades d'entrada estan basats en assaigs SPT la càrrega per 

punta pot establir-se segons l'expressió de Meyerhorf (1976).  

 

qp (KN/m2) = 40·NSPT·L/D     <=400NSPT 

 

La resistència a la penetració estàtica Rp (kg/cm2) varia entre 2NSPT (llims-argiles) i 

5NSPT (sorres-graves).  

En la Norma, el coeficient m disminueix a l'augmentar la resistència a la penetració 

estàtica Rp i el diàmetre del piló. Alguns valors típics d'aquest coeficient són:  

 

Rp (kg/cm2) Diàmetre (m)  

40 0.30 1.0 



 
 

40 1.0 0.88 

140 0.3 1.00 

140 1.0 0.64 

 > 1.0 0.5 

 

 

Així, la resistència unitària per la punta serà: 

 

 Per a pilons de diàmetre d  0.5 m: qp = 4N30 

 Per a pilons de diàmetre d entre 0.5 y 2 m.: qp = 2N30 (3-d) 

 Per a pilons de diàmetre d  2.0 m: qp = 2N30 

 

En el cas de graves netes (GW) se sol adoptar: qp = 120 kg/cm2, graves sorrenques (GS) 

80 kg/cm2 i graves argilenques o llimoses (GC,GM) 50 kg/cm2.  

 

En sòls cohesius, la resistència unitària de punta s'obté amb la següent expressió:  

 

qp = cu Ncp  4.5 qu 

On: 

 cu és la resistència al tall sense drenatge. 

 Ncp = 9 per a =0. 

 qu és la resistència a compressió simple. 

 

L’encastament necessari per contar amb tota la col·laboració de la resistència per punta 

ha de ser de 8 diàmetres en terrenys granulares, amb 6 diàmetres de terreny per sota d'igual 

o major resistència, i 4 diàmetres en terrenys cohesius, amb 4 diàmetres de terreny per 

sota d'igual o major resistència. En el cas de no contar amb aquest encastament i amb les 

zones de seguretat, s'han de ponderar les resistències de les capes superiors e inferiors.  

 

La resistència per fust es pot obtenir amb la següent expressió: 



 
 

 

qfi = P´h tan ´+ C´a 

On: 

 P´h és la tensió efectiva horitzontal (K´0v). 

 ´ és l’angle de fregament efectiu piló-terreny. 

 C´a és l’adherència efectiva mobilitzable. 

 

En sòls granulars, la resistència límit per fust es pot portar a terme mitjançant la fórmula:  

 

qf = Ks ´v tan  

 

D‘acord amb Burland, es pot adoptar: 

 

 = ´- 5º 

 ´= Arrel (20N30) + 12º  40º 

 Ks = 0.50 (sorres soltes) 

 Ks = 1.0 (sorres denses) 

 

En sòls granulars, la Norma estableix una relació del tipus: 

 

qf =  Rp 

 

On el coeficient i oscil·la entre 0.015 para Rp = 20 kg/cm2 i 0.005 per a Rp = 200 kg/cm2. 

La resistència a la penetració estàtica Rp (kg/cm2) varia entre 2N30 (llims-argiles) i 5N30 

(sorres-graves). 

 

A títol orientatiu, els valors més usuals a adoptar en sòls granulars en funció del SPT es 

mostren en la taula següent:  



 
 

 

 

NSPT 5 11 18 30 40 

qf (t/m2) 3.0 4.5 6.0 8.5 10.0 

 

 

En el cas de graves: 

 

 graves netes, GW i GP: 10 t/m2 

 graves sorrenques, GS: 6,0 t/m2 

 graves argiloses o llimoses, GC o GM: 4,0 t/m2 

 

En el cas de sòls argilencs, la resistència per fust es pot obtenir d'acord amb la Norma, 

aplicant els següents valors en funció de la resistència a compressió simple:  

 

qu (kg/cm2) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 4.0 10.0 

qf (t/m2) 0.5 1.0 1.5 2.3 2.9 3.5 4.1 4.5 6.0 10.0 

 

 

Pel càlcul de la càrrega admissible, es podrà adoptar un coeficient de seguretat no menor 

de 2 per al fust i de 3 per a la punta.   

 

 

3.2.4. FONAMENTACIÓ DE LES PILES 

 

Per a l'anàlisi de la fonamentació de les piles del viaducte s'ha procedit a la separació de 

nivells en funció de les observacions i registres dels sondeigs S1 i S2, que presenten un 

perfil molt similar.  

 

A causa del caràcter subhorizontal i bastant continu dels nivells del Delta del Llobregat 

es pot establir una bona correlació entre ambdós sondeigs perforats. En el cas de les piles 



 
 

una vegada correlacionats els nivells observats s'ha procedit a la representació del 

canalització del riu que excava els trams superficials. 

 

A continuació s'inclouen els paràmetres que s'han d'emprar en el càlcul dels pilons en les 

zones de les piles considerant un diàmetre de 1,5 m per al càlcul del piló tant en la càrrega 

d'enfonsament com en el coeficient de balast horitzontal.



 
 

PARÀMETRES DE CÀLCUL EN ELS PILONS DE LES PILES 

 

 

 
Pilons 
ø (m) 

             

 1,5     
correlació 

NSPT 
Assaig 

Correl
ació 

Correl
ació 

Assaig 
Correla

ció 
   

Pr
of 

LONGI
TUD 

LITOLOGÍ
A 

f 
(T/m

2)

Rp(T/
m2) 

Nspt 
corregido 

Cu 
(Kp/cm2) 

Cu 
(Kp/cm2

) 


E 
(Kp/cm

2) 

Ed 
(Kp/cm2

) 

Ed 
(Kp/cm

2) 

 
natur

al

 
sumerg

ida

Kh 
(T/m3) 

8,
0 

0 Sorres 2,25  15 0,0  34 347  161,1 1,9 0,9 1600 

10
,0 

2,0 
Argilas 

llimosas 
3,33  8 0,5   133   1,9 0,9 333 

14
,0 

4,0 Sorres 1,2  8 0,0  30 278  123,51 1,9 0,9 1120 

17
,8 

3,8 Sorres 3,9  26 0,0  38 455   1,9 0,9 7120 

18
,1 

0,3 Sorres 1,2  8 0,0  30 278  123,51 1,9 0,9 1450 

26
,3 

8,2 Argilas 3,3  7 0,9 0,25  219 33,3  1,95 0,95 600 

27
,8 

1,5 Sorres 1,2  8 0,0  30 278  123,51 1,9 0,9 2226 

44
,6 

16,8 Argilas 3,33  7 0,9 0,47  219 43,4  2 1 600 



 
 

50
,8 

6,2 Sorres 9 
960 
(2) 

48 0,0  44 670  338,31 2,08 1,08 20328 

52
,8 

2,0 
Graves 

sorrenca 
9 

875 
(1) 

50 0,0  45 690  349,05 2,08 1,08 21128 

54
,8 

2,0 
Graves 

sorrenca 
9 

875 
(1) 

50 0,0  45 690  349,05 2,08 1,08 21928 

 

 

Nota 1: per al cas de les graves sorrenques s'ha considerat que poden presentar nivells de resistència per punta de 1200 T/m2 i nivells de 600 

T/m2 pel que s'ha triat el valor de 875 T/m2 intermedi per als càlculs 

Nota 2: els pilons s'han de calcular amb la resistència per punta dels nivells reconeguts en una profunditat de 6-8 diàmetres pel que encara 

que el recolzi en sorres presenta una resistència per punta de 960 T/m2 aquesta queda limitada per a 875 T/m2, valor dels nivells situats en la zona 

d'influència de la punta del piló. 

Nota 3: el primer nivell no s'ha considerat ja que la diferència de cotes entre la base del encep i els nivells superiors serà excavada durant 

l'execució de la fonamentació. En l'excavació de la canalització i l'excavació del encep el desnivell és d'uns 10 m. 

Nota 4: encara que l'aplicació del NSPT en argiles no és estrictament correcta en la seva concepció inicial, en l'actualitat són d'ús freqüent i estan 

admeses i contrastades les correlacions entre els paràmetres en sòls cohesius i el valor obtingut en assaigs SPT. En qualsevol cas en la definició de 

paràmetres geotècnics s'ha optat per valors conservadors i per tant del costat de la seguretat



 
 

A continuació s’inclou el càlcul del piló individual per a un encastament als nivells de 

sorres i graves detectats, tenint en compte que s’eliminen del ordre de 10 m entre la 

excavació de la llera ja realitzada i la excavació del encep que s’ha de portar a terme: 

 

 
PILÓ EMPOTRAT EN SORRES I 
GRAVES    

Pilons ø (m)       

1,5       

       

LONGITUD LITOLOGIA f (T/m2) p(T/m2) Qf (Fs=2) T Qp (Fs=3) T Q adm (T) 

2,0 Argiles 3,33 0 15,692292 0  

4,0 Argiles 1,2 0 11,30976 0  

3,8 Argiles 3,9 0 34,918884 0  

0,3 Argiles 1,2 0 0,9047808 0  

8,2 Argiles 3,3 0 63,758772 0  

1,5 Argiles 1,2 0 4,24116 0  

16,8 Argiles 3,33 0 131,815253 0  

6,2 Sorres 9 0 89,06436 0  

8,7 Sorres, graves 9 875 122,99 515,41875  

46,0      857 
 

 

En aquestes condicions s’ha de garantir que el piló almenys penetra 6 m en les 

sorres i graves del nivell de delta inferior per a esgotar el topall estructural del piló. Tenint 

en compte que l’encep a les piles té en total un de 36 pilons. 

A l’Annex: A.4.1. Estructura, es realitzen tots els càlculs corresponents al grup de 

pilons tant en estreps com en piles. 

 

 

3.2.5. FONAMENTACIÓ DELS ESTREPS 

 

En el cas dels estreps s'han de portar a terme els rebliments del terraplè sobre un 

tractament de drens verticals i posteriorment executar una excavació fins a la cota natural 

de suport de l'estrep perquè els pilons no rebin el fregament negatiu que genera la 

consolidació dels sòls deltaics i les embranzides horitzontals de les elevades altures de 

terraplè en els vials d'accés al pont. 

 



 
 

Pel càlcul de pilons es poden emprar els paràmetres descrits a les piles, si bé aquest càlcul 

resultarà conservador quedant del costat de la seguretat, ja que una vegada produïda la 

consolidació dels nivells augmenten els paràmetres resistents el terreny i, per tant, la 

resistència per fust dels nivells travessats. 

 

S'han de tenir presents les següents recomanacions en l'execució del pilonatge: 

El càlcul de la longitud de pilons s’ha portat a terme amb un FS de 2 per al fust i 3 per a 

la punta. 

 

- Els pilons s'executaran a l'emparament de camisa metàl·lica. 

El piló podria quedar encastat a el nivell de sorres del aqüífer inferior però al no 

presentar gruix suficient es considera com valor de punta el de les graves 

sorrenques inferiors. 

 

- La punta dels pilons de difícil execució a profunditats tan importants s’ha de 

netejar de forma exhaustiva. 

 

- Els pilons seran instrumentats i auscultats pel que s'ha de contar amb la col·locació 

de les canonades necessàries a aquests efectes en les armadures. Es portaran a 

terme sondeigs en la punta per a comprovar l'adequada neteja i aptitud de la 

mateixa. 

 

A l’Annex: A.4.1. Estructura, s’ inclouen els plànols dels detalls i s’expliquen les feines 

a realitzar per a la auscultació dels pilons. 

S’ha de tenir en compte l’efecte grup per a la capacitat del encep dels pilons. Els càlculs 

tant per a les piles com per a els estreps estan inclosos a l’Annex: A.4.1. Estructura. 

 

En el cas d’existir sòls soscavables es descomptaran les resistències per fust d’aquests 

nivells en el càlcul del piló. 

 

Per a el càlcul dels pilons de les piles provisionals es podran utilitzar els mateixos 

paràmetres que els obtinguts per a la pila definitiva ja que el perfil del terreny resulta molt 

similar. 



 
 

 

3.3. EXCAVABILITAT 

 

Tots els materials detectats durant la campanya de reconeixements mecànics i 

caracteritzats geotècnicament en aquest document, son excavables per mitjans mecànics 

convencionals. 

 

3.4. COEFICIENT DE BALAST HORITZONTAL 

Per a estimar el coeficient de balast horitzontal (Kh) de les diferents unitats geològiques 

detectades durant l’execució dels sondeigs es consideren les expressions proposades per 

Terzaghi (1955). 

 

L’expressió de càlcul per al mòdul de balast horitzontal en materials granulars és la 

següent: 

Kh = nh·z/D 

 

sent nh un valor que depèn de la compacitat de les sorres i z: la profunditat a la que 

es troba l’estrat. 

Per materials argilosos, l’expressió de càlcul és la següent: 

 

Kh = 66,7 · 
D

CU
 

 

Aplicant el perfil del terreny tipus obtingut en els sondeigs es poden aplicar els següents 

valors de coeficient de Balast Horitzontal. 

 

 

 

 



 
 

   
   

Prof LITOLOGIA Kh (T/m3) 

8,0 sorres 1600 

10,0 Argiles llimoses 333 

14,0 sorres 1120 

17,8 sorres 7120 

18,1 sorres 1450 

26,3 Argiles 600 

27,8 sorres 2226 

44,6 Argiles 600 

50,8 sorres 20328 

52,8 Graves sorres 21128 

54,8 Graves sorres 21928 

 

 

 

3.5. RISC SÍSMIC 

 

A efectes de la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSP-07) el terme municipal de 

el Prat de Llobregat presenta els següents coeficients: 

 

Acceleració sísmica bàsica ab/g = 0.04 

Coeficient de contribució k = 1 

 

Classificant-se els nivells detectats a efectes de sismorresistència com: 

 

 Tipus de terreny Coeficient C 

Reblerts antròpics (RA) IV 2.0 

Sorres fines (Q1) IV 2.0 

Argiles llimoses (Q2) IV 2.0 

Sorres llimoses (Q3) III 1.6 

Graves sorrenques (Q4) III 1.6 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Al present annex es determinen els cabals de referència originats per la pluja a les 

superfícies de l’àmbit de la carretera que constitueix el vial port aeroport i a partir dels 

quals es dimensionen dels elements del drenatge de la carretera. 

 

La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 

 

 Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

 Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 h corresponents a 

diferents períodes de retorn. 

 Determinació del coeficients d’escorrentiu de les conques, assignació de la 

precipitació a la conca i determinació dels cabals de disseny. 

 

El càlcul de cabals s'ha realitzat pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. Drenatge 

Superficial” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 

 

Els documents i publicacions consultades per a la realització del present estudi han estat 

els següents: 

 

 “Guía resumida del clima en España” (1997). En aquesta publicació es descriu, 

per a tot el territori espanyol, l'estat climàtic relatiu al període 1961-1990, amb els 

valors mitjos i extrems dels principals elements climatològics, obtinguts en base 

a les dades d'observació procedents d'una selecció d'estacions climatològiques de 

l'Institut Nacional de Meteorologia. 

 “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Amb aquesta 

publicació, la Direcció General de Carreteres proporciona de forma directa i per a 

tota la Península, les dades de precipitació màxima el 24 hores per a un cert 

període de retorn. D'aquesta forma, se simplifica el tractament de llargues sèries 

de cabals mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, i la 

utilització de mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei 

“precipitació-durada” i la determinació de la qual exigeix un treball considerable. 



 “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, Junta 

d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 

 Recomanacions i criteris de disseny facilitats per l'Agència Catalana de l'Aigua. 

 Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local per 

l'Agència Catalana de l'Aigua. 

 

Com a antecedents d’aquest estudi i que han servit de base per a la seva elaboració, cal 

citar la següent documentació: 

 

 “Modificación nº 2 del Proyecto de Canalización del río Llobregat desde el puente 

de Mercabarna hasta el mar con inclusión de Medidas Correctoras de Impacto 

Ambiental. Actualización según la DIA con Addenda de Octubre de 1.999” de 

clau 10.410.294/2122 redactat el Maig de 2.004. 

 L’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental: “Nova Carretera. Vial Port-

Aeroport. Tram entre la rotonda amb la nova ctra. de la platja i la ZAL del Port, 

carrer A. Tram El Prat del Llobregat, amb claus EI-NB-03114 i IA-NB-03114” 

redactat el novembre del 2004. 

 L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de Juliol de 2006, 

on s’informa favorablement del present projecte constructiu. Aquest informe 

substitueix a l’informe de l’ACA precedent amb data de maig de 2006. 

 L’expedient de l’ACA amb núm. UDPH2005000551 amb data de maig de 2006, 

en el que s’analitzen les actuacions contemplades a l’Estudi Informatiu EI-NB-

03114 i es fixen una sèrie de consideracions a tenir en compte. Tanmateix, 

l’informe també cita el Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de l’EMSHTR, a 

fi compatibilitzar les obres proposades a la zona d’estudi amb la xarxa de drenatge 

prevista al Pla Director. 

 

  

2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

 

La zona d’estudi corresponent al Tram I de l’Estudi informatiu EI-NB-03114, abans 

mencionat, s’ubica a l’extrem est del terme municipal del Prat del Llobregat i, partint des 



de la rotonda de la carretera B-250, dóna accés al carrer número 100 del Polígon Pratenc 

a través d’un pont que creua la nova llera del riu Llobregat.  

 

Des del punt de vista del traçat, el vial es composa de tres trams principals anomenats 

tram Ia, Ib i Ic que queden enllaçats entre si mitjançant unes rotondes de 32m de radi 

interior. 

 

 

 

L’àmbit de la traça es caracteritza per iniciar-se a uns terrenys pràcticament plans amb 

pendents de l’ordre del 1-5/1.000, ocupats en l’actualitat per camps de regadiu. Els 

terrenys del Prat on comença el vial, resulten ser inundables, degut a que el tram de llera 

natural del riu Llobregat que es situa aigües amunt del nou tram canalitzat resulta no tenir 

prou capacitat per suportar una avinguda de període de retorn de 500 anys, produint-se 

un desbordament de l’aigua que afecta a la zona objecte de l’estudi. El vial, tram Ib, creua 

el Llobregat mitjançant un nou pont que dóna accés a l’antic marge dret del Llobregat on 

es situa el polígon Pratenc. 

 

El primer tram, Ia, enllaça la rotonda de la carretera B-250 just abans del pont de 

Mercabarna amb la rotonda Oest. Es tracta d’una alineació recta de 369.9 m. de longitud. 

El tram Ib té una longitud total de 516.915 m. i uneix els dos marges de la nova llera del 

Llobregat a través d’un nou pont. Aquest tram està definit per una alineació recta de 



504.718 m. de longitud més una corba de 175 m. de radi i 62.197 m. de desenvolupament 

que encara amb la rotonda Est. Finalment, el tram Ic de 245 m. de longitud enllaça el nou 

vial amb la trama de carrers existents que pertanyen al polígon Pratenc.  

 

Pel que fa a la secció tipus de la carretera, es composa d’una secció 14/20 amb mitjana i 

vorals interns de 1.0 m d’ample. La secció compte amb voreres ubicades als extrems de 

la carretera de 3.0m d’ample on s’hi disposa un carril per a ciclistes. 

 

 

3. CLIMATOLOGIA 

 

En aquest capítol es realitza una descripció climàtica de la zona d’estudi a través d’una 

caracterització de les dades de temperatura i precipitació, a més d’altres paràmetres 

meteorològics rellevants.  

 

La zona d’estudi es situa al sud est del terme municipal del Prat del Llobregat, al Baix 

Llobregat, just al costat de la nova llera del riu Llobregat. L’àmbit de la traça es 

caracteritza per trobar-se a uns terrenys pràcticament plans amb pendents de l’ordre del 

1-5/1.000, ocupats en l’actualitat per camps de regadiu amb una xarxa de canals de reg i 

sèquies.  

 

 

3.1. DESCRIPCIÓ CLIMÀTICA 

 

Al present apartat es descriuran les principals característiques climatològiques de la zona 

d’estudi. Les dades han estat extretes de Institut Nacional de Meteorologia. 

 

La influència del mar Mediterrani en les temperatures és determinant, perquè actua com 

a regulador de les mateixes. L'oscil·lació tèrmica de les temperatures mitges estiu-hivern 

se situa entorn als 14 ºC. A l’estiu les temperatures mitges tenen uns valors compresos 

entre els 22 – 24 ºC, durant l’hivern les temperatures mitges són baixes, amb uns valors 

compresos entre els 8–10 ºC. 



 

A continuació, es mostra el mapa d’isolínies de temperatures de Gener i Juliol de la zona, 

obtingut dels gràfics de l'Institut Nacional de Meteorologia. 

 

 

 

Tot seguit es mostra el mapa d’isolínies de temperatures del mes de Juliol, de l’Institut 

Nacional de Meteorologia. 

 



 

 

A continuació, s'adjunta un gràfic on pot deduir-se la quantia de precipitacions a la zona 

objecte d'anàlisi, subministrat per l’I.N.M. 

 



 

 

La regió d'estudi es caracteritza per una precipitació mitja anual compresa entre els 500 i 

els 700 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja mensual durant la tardor i la 

primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

 

Així doncs, la classificació climàtica de la zona en qüestió, considerant la precipitació 

i la temperatura mitja anual, queda inclosa dins del tipus Mediterrani sec. 

 

 

4. HIDROLOGIA 

4.1. PLUVIOMETRIA 

 

L'estudi de la pluviometria incident a la zona d'estudi és essencial per al càlcul dels cabals 

màxims que són necessaris recollir, canalitzar i evacuar. 



Per a l'obtenció de la precipitació diària màxima corresponent als diferents períodes de 

retorn, s’ha fet ús de les dades aportades per dues fonts d’informació: 

 

1. Programa informàtic MAXPLUWIN v.1.0, a partir del qual es poden estimar 

els valors de precipitacions màximes diàries. 

2. Mapes de precipitacions diàries màximes associades als períodes de retorn 

considerats, elaborats per l’ACA que corresponen a l’àmbit de les conques 

internes de Catalunya. 

 

El valor de precipitació màxima diària considerat s’obté prenent el valor més gran (valor 

pèssim) dels obtinguts amb els dos mètodes anteriors per a cada període de retorn 

considerat. 

 

L’anàlisi realitzat per cadascun dels mètodes es detalla a continuació: 

 

 

1. Mitjançant l'aplicació MAXPLUWIN v1.0 

 

Es pot disposar de les següents possibilitats generals per a l'anàlisi de màximes pluges 

diàries en l'Espanya peninsular: 

 

 Obtenció del valor mig de la màxima precipitació diària anual i del Coeficient de 

Variació Cv. 

 Estimació de la precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de 

retorn, partint del valor de la seva mitjana i el seu coeficient de variació, assumint 

una distribució SQRT-ET màx. 

 

MAXPLUWIN és un programa desenvolupat pel CEDEX i acceptat per la direcció 

General de Carreteres, Ministeri de Foment. 

 

Les dades d'entrada necessaris són els següents: 

 



 Elecció del sistema de coordenades (Geogràfiques o UTM, especificant en aquest 

cas el fus en què es troba: 29,30 o 31). 

 Posició del punt on es vol calcular la precipitació: 

 Longitud / Coordenada X. 

 Latitud / Coordenada Y. 

 Període de retorn. 

 

El Programa genera el següent llistat de sortida: 

 

 Longitud. 

 Latitud. 

 Valor mig de la màxima precipitació diària anual (Pm). 

 Coeficient de variació (Cv). 

 Precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de retorn (Pt), partint 

del valor de la seva mitjana i el seu coeficient de variació, assumint una distribució 

SQRT-ET màx. 

  

A continuació s'adjunta la taula amb les dades d'entrada i de sortida de dades generades 

pel programa per a la zona corresponent a la traça. 

 

 

Precipitacions diàries màximes per a diferents períodes de retorn 

segons MAXPLUWIN 

 

 

2. Mapes de precipitacions diàries màximes associades als períodes de retorn 

considerats. 



 

Aquests mapes de precipitacions diàries màximes, per cada període de retorn, tenen la 

seva font en el treball "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" (1999), 

desenvolupat conjuntament per la Direcció General de Carreteres (DGT) i el Centre 

d'Estudis Hidrogràfics del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques 

(CEDEX). 

 

Per a la confecció d'aquests mapes es va aplicar la distribució SQRT-ET màx a partir de 

dades de 1545 estacions "bàsiques" de tota la península ibèrica, amb 30 o més anys de 

registre. Posteriorment, dins dels treballs de delimitació de les zones inundables 

desenvolupats per l'Agència pel pla Inuncat, es va procedir a la revisió i a algunes 

modificacions d'aquests mapes per tal d'ajustar-los millor a les particularitats observades 

amb altres fonts d'informació de caràcter més local i de major detall dins ja de les Conques 

Internes de Catalunya. 

 

La següent taula mostra els valors obtinguts segons el mètode de les isolínies: 

 

Període de retorn 

T (anys) 

Isolínies ACA 

Pt (mm) 

5 

10 

25 

50 

100 

500 

1000 

100 

125 

155 

180 

210 

275 

310 

 

Precipitacions diàries màximes per a diferents períodes de retorn 

segons les isolínies de l’ACA 

 



Un cop analitzades les dades obtingudes a partir del programa informàtic MAXPLUWIN 

v.1.0 i dels valors de precipitacions màximes diàries de les isolínies, només resta quedar-

se amb la dada més desfavorable per a cada període de retorn. Els valors finalment queden 

reflectits al quadre següent: 

 

 

Valor de precipitació màxima diària considerada a la zona de la traça. 

 

 

4.2. CÀLCUL DE CABALS 

 

El mètode d’estimació dels cabals associats a diferents períodes de retorn depèn de la 

grandària i naturalesa de la conca. 

 

 

1. Drenatge transversal 

 

En aquest cas, es dóna la particularitat que, a banda de l’obra de pas constituïda pel nou 

viaducte sobre el Llobregat, la traça de la nova carretera no creua cap curs d’aigua natural 

definit. Aquests terrenys es caracteritzen per tenir una escorrentia superficial de tipus 

difús, sense cap curs natural d’aigua definit. Així doncs, es té que únicament es creuen 

canals secundaris de reg dels camps i cunetes de terra que actuen com a drenatge 

(recollida de les aigües sobrants del reg dels camps). 

 

La raó de ser de les obres de drenatge menors ve justificada pel caràcter de zona inundable 

dels terrenys pels quals discorre la traça degut a la falta de capacitat de la secció d’aigües 

amunt del nou tram canalitzat del riu Llobregat en cas d’avinguda. Per tant, les obres de 

drenatge menors disposades, no responen a cap cabal de disseny en concret, ja que la seva 

raó de ser és la de permeabilitzar els terraplens de la carretera i facilitar el pas de l’aigua 

cap al seu punt de desguàs natural.  



D’altra banda, el càlcul dels cabals de disseny del riu Llobregat es prenen de l’estudi 

hidrològic i hidràulic que es va realitzar amb motiu del projecte de canalització del riu 

des del pont de Mercabarna fins a la desembocadura al mar i que comprèn el tram objecte 

del present projecte. 

 

 

2. Drenatge longitudinal 

 

Ja que les superfícies afectades són petites, el mètode apropiat utilitzat per al càlcul dels 

cabals de disseny és l'indicat en la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge 

Superficial”.  

 

El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté amb la 

fórmula: 

 

3

AIC
Q t 
  

  

 Q: Cabal en m3/seg.  

 C: Coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

 It: Intensitat mitja de precipitació, en mm/h, corresponent al període de retorn 

 considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

 A: Superfície de la conca en km2 o superfície drenada. 

 

 

4.3. PERÍODE DE RETORN 

 

El període de retorn (Tr) es defineix sempre en correspondència amb un valor numèric 

que mesura la magnitud d’un fenomen (intensitat de pluja), i és un interval de temps d’una 

duració tal que el valor de referència és obtingut o superat en mitja, al menys una vegada 

cada interval d’aquesta duració en què pot subdividir-se una sèrie indefinida 

d’esdeveniments de dit fenomen. 



 

El període de retorn s’escull segons l’element de drenatge estudiat, i serà en el nostre cas 

de 500 anys per obres de drenatge transversal, i de 25 anys per elements de drenatge 

superficial de la plataforma i marges. 

 

 

4.4. TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

 

Drenatge longitudinal 

La determinació del temps de concentració pels marges de la plataforma es realitzarà tal 

com s'indica en l'apartat 2.4 de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. 

 

Pel càlcul dels cabals a desguassar, per cunetes, procedents de la plataforma i dels talussos 

sol emprar-se un temps de concentració de 5 a 10 minuts amb recorreguts d'aigua de 30 a 

150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones cobertes de vegetació.  

  

 

4.5.  COEFICIENT D’ESCORRENTIU. 

 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la 

precipitació d'intensitat I, i depèn de la raó entre la precipitació diària, Pd, corresponent al 

període de retorn i el llindar d’escorrentiu P0 (mm), a partir del qual s'inicia aquesta. 

 

Així mateix, l'estimació inicial del llindar d’escorrentiu P0 (mm) és funció d'altres  factors 

que depenen de la natura de la conca: 

 

 L'ús del sòl 

 El pendent 

 El grup de sòl 

 Les característiques hidrològiques del sòl. 

 



Aquest valor ha de corregir-se amb el coeficient regional corrector del llindar 

d’escorrentiu (per tenir en compte el règim de precipitacions), que en aquest cas pren un 

valor de 1,3 segons recomanacions de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 

 

El valor que pren el coeficient d’escorrentiu, segons la Norma 5.2-IC és de: 
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 C: coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

 Pd: volum de precipitació diària (mm). 

 P0: llindar d’escorrentiu (mm). 

  

En el cas de tenir diferents tipus de sòl, s'obté el coeficient P0 de cadascú dels tipus de sòl 

i es pondera amb les àrees. Posteriorment es multiplica pel coeficient regional corrector 

del llindar d’escorrentiu i amb aquest valor es calcula el coeficient d'escorrentiu de la 

conca. 

      

 

Ús del sòl 

 

La determinació de l’ús del sòl s’ha realitzat a partir del mapa d’Usos de Sòl a escala 

1:250.000 editat per l’ICC en la seva versió de l’any 2002. Posteriorment, la informació 

aportada per aquest plànol, ha estat contrastada amb les visites a camp i els 

ortofotoplànols de la zona d’estudi.  

 



Cal dir que la correspondència entre la dels codis considerats a la cartografia d’usos del 

sòl emprada per l’ICC i la dels codis utilitzada al mètode de l’SCS s’ha extret de la Taula 

A1.7 de la Guia Tècnica 1 l’ACA. 

 

 

 

Com es pot observar, la zona per on discorre la traça està ocupada per conreus herbacis 

de regadiu, sòl amb vegetació escassa o nul·la i zones industrials. 

 

 

Grup de sòl  

 

Per a la determinació del grup de sòl associada a cada conca, s’ha fet ús de la cartografia 

geològica de Catalunya editada a escala 1:250.000 per l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC).  

 



Aquesta informació ha estat contrastada amb els mapes geològics disponibles a la pàgina 

web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La 

base de referència d’aquests mapes és el Mapa topogràfic a escala 1:50.000 (BC50-M) de 

l'ICC, mentre que la informació geològica és una transcripció de la informació continguda 

en els fulls MAGNA publicats per l'IGME (Instituto Geológico y Minero de España) 

sobre la BC-50M, adaptant els contactes geològics a la topografia.  

 

Segons les característiques hidrològiques de cada material geològic, aquest es classifica 

en quatre grups: 

 

 A. Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament,    

 B. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada 

 C. Sòls en que l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. 

 D. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. 

 

Al gràfic següent es mostra, per a la zona d’estudi, la geologia present obtinguda a partir 

del mapa de l’ICC: 

 

 



 

 

Pel que fa a la geologia de la zona, els materials predominants són els denominats amb el 

codi Ll_Qpa. Aquest material correspon a un conjunt de sediments que formen la plana 

al·luvial del Llobregat al Sud de l' "estret de Sant Andreu de la Barca" i de la plana 

deltaica. En superfície són predominantment sorrencs, si bé localment inclouen nivells 

argilosos amb més o menys matèria orgànica dipositats en ambients d'aiguamolls i de 

maresma, o nivells de graves d’origen fluvio- deltaic, els quals no es troben diferenciats 

a la cartografia MAGNA. 

 

Un resum de la descripció que es dóna a les Memòries és el següent: El nivell superficial, 

antropitzat, es troba molt recobert per sòls de conreu i materials de rebliment. Per sota 

d'aquests materials, a la zona del delta, es troba primer un nivell llimós-argilós força 

heterogeni el qual s'atascona cap a la vall del Llobregat i cap als marges. Sota del nivell 

esmentat, un nivell sorrenc poc potent (0,5 a 2 metres) que pot arribar a desaparèixer, es 

recolza en un nivell de graves d'una potència que varia entre 0 i 10 metres, les quals, a la 

zona de la línia de costa es troben entre 36 i 63 metres.El conjunt de tots els materials que 

formen el delta del Llobregat (incloses les zones submergides del front deltaic i prodelta) 

probablement equivalen al conjunt de les terrasses Qt0-1 a Ll_Qt4.  

 

Tots aquests materials corresponen a un sòl tipus A segons la classificació del SCS. 

 

 

Determinació de P0 

 

El valor obtingut pel llindar d’escorrentiu P0 pels diferents tipus de sòls que constitueixen 

les superfícies on evacuar l’escorrentiu queda reflectit a la taula següent: 

 



 

 

 

4.6. INTENSITAT MITJA DE PRECIPITACIÓ 

 

Drenatge longitudinal. 

La precipitació total diària, Pd, corresponent al  període de retorn de 25 anys, és: 

 

Pd = 157 mm 

 

Per tant la intensitat mitja diària de precipitació, Id, corresponent al període de retorn de 

25 anys és: 
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P
I  = 6,54 mm/h. 

 

D'acord amb el mapa d’isolínies de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge 

Superficial” el valor de: 
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La intensitat mitja It (mm/h) de precipitació a emprar en l'estimació de cabals de 

referència per mètodes hidrometereològics s'obté mitjançant la fórmula proposada per la 

Instrucció 5.2-I.C, en l'apartat 2.3. L'expressió de la qual és: 
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Aplicant la fórmula anterior s’obtenen els següents valors: 

 

h
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I
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t
395.0
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0,1154,6


  per a drenatge longitudinal 

 

 

4.7. SUPERFÍCIES DE LES CONQUES 



 

Per determinar les superfícies a desguassar, s’ha analitzat cadascuna de les àrees 

interceptades per la traça, tenint en compte el tipus de terreny existent, la seva topografia 

i les divisòries que indiquen la direcció de l’aigua en el terreny natural.  

 

S’han delimitat les diferents superfícies a desguassar del drenatge longitudinal segons els 

plànols adjunts al present annex inclòs a l’apèndix  “Conques Hidrològiques”. De cada 

conca s’obtenen les característiques físiques necessàries per al càlcul dels cabals en ella 

generats. 

 

Tanmateix, s’ha realitzat un quadre resum on s’especifiquen les següents característiques 

de cadascuna de les superfícies (Apartat 4.8. cabals a desguassar): 

 

 Nomenclatura. 

 Tipus de sòl de la superfícies 

 Àrea de la superfície. 

 Pendent mitja resultant. 

 Temps de concentració. 

 Intensitat mitja de precipitació per a un període de retorn de 25 anys. 

 

 

4.8. CABALS A DESGUASSAR 

 

A partir de les característiques físiques de les conques externes associades al drenatge 

transversal, i d’acord amb el què s’ha exposat a l’apartat 4.2 per a la determinació del 

càlcul de cabals, els cabals de disseny per a les obres de pas per a cadascuna de les 

alternatives queda reflectit a la següent taula: 

  

 

 



 

Drenatge longitudinal. Cabals de càlc
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1. INTRODUCCIÓ  

 

L'estudi dels efectes sísmics a considerar pel dimensionament de la estructura en projecte, 

es realitza d'acord amb:  

- NCSP-07,  Norma de Construcció Sismorresistent: Ponts. 

- IAP-11, Instrucció sobre les Accions a considerar en el projecte de Ponts de 

Carretera. 

Les accions sísmiques en estructures no es consideraren quan el valor de l'acceleració 

sísmica horitzontal de càlcul sigui ac < 0,04·g, sent g l'acceleració de la gravetat.  

 

 

2. CLASSIFICACIÓ DE CONSTRUCCIONS 

 

L'actual Norma de Construcció Sismorresistent, igual que la IAP-11, considera diferents 

classes de construcció atenent a criteris d'afecció i accions sísmiques, d'acord a l'ús al que 

es destini l'estructura i als danys que pugui ocasionar la seva destrucció (estructures de 

moderada importància, de normal importància i d'especial importància). Segons es tracti 

d'una o altra, es desenvolupen diferents procediments de càlcul i es defineixen per a això 

diferents paràmetres (períodes de retorn, coeficients de majoració, etc.). 

Segons la importància de les estructures, l'acceleració de càlcul en el terreny s'obtindrà 

multiplicant els valors bàsics pel coeficient de nivell de dany recollit en la taula 12 de la 

IAP-11, o igualment el coeficient dimensional de risc recollit en la citada norma. 

Segons el citat apartat 1.2. “Aplicació de la Norma”, epígraf 1.2.2 “. Classificació de les 

construccions” del Capítol I “Generalitats”, les obres considerades en el present Projecte 

de Construcció es classifiquen com d'especial importància, atès que la seva destrucció per 

un terratrèmol “interrompria un servei imprescindible, i donaria lloc a efectes 

catastròfics” ; coincidint a més amb la descripció que es fa d'elles en el mateix apartat, 

segons la qual ho són les “...infraestructures bàsiques com ponts i principals vies de 

comunicació de les poblacions ”.  



3. MAPA DE PERILLOSITAT SÍSMICA 

 

Del mapa corresponent a la perillositat sísmica la zona objecte d'estudi en el present 

projecte s'engloba dintre de la zona de 0,04 < ab / g < 0,13; acceleració sísmica bàsica 

esperable per a un període de retorn de cinc-cents anys. 

 

 

 

 

4. ACCELERACIÓ SÍSMICA BÀSICA  

 

D'acord amb el mapa de zonificació de les acceleracions sísmiques bàsiques per a un 

període de retorn de 500 anys i de les consideracions realitzades als apartats anteriors, es 

dedueix que la zona d'estudi es caracteritza per una acceleració sísmica bàsica ab “valor 



característic de l'acceleració horitzontal de la superfície del terreny, corresponent a un 

període de tornada de 500 anys”, igual a: 

ab / g = 0.04 

 

 

5. ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL 

 

L'acceleració sísmica de càlcul en el terreny a considerar en l'estudi sísmic per a una 

estructura en servei, segons l'Apartat 2.2. de la Norma, adopta la següent expressió: 

ac = ab 

sent el coeficient de risc  = (t/50)0.37   y  t  ≥ 100 anys per a construccions 

d'especial importància 

Considerant   t = 100 anys, 

 = 1.2923 ~ 1.30  

coincidint amb el valor del nivell de dany ( i ) de la IAP-11 de valor 1.3 

i per tant        ac = 1.30·ab = 1,30·0,04g   =   0,052g   es a dir,  ac < 0,04g 

 

 

6. CONCLUSIÓ 

 

L'Apartat 1.2.3. Criteris d'Aplicació de la NCSP-07, diu el següent: 

 “No és obligatòria l'aplicació d'aquesta Norma” : 

 A les construccions de moderada importància. 

 A les altres construccions quan l'acceleració sísmica de càlcul ac (article 2.2), 

sigui inferior a 0,04 g ; sent g l'acceleració de la gravetat...” 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Aquest Annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 

realització de la reposició dels serveis que resulten afectats corresponents al present 

Projecte Constructiu. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

 

En el present annex es realitza la identificació dels diversos serveis existents al llarg del 

traçat de la carretera susceptibles de ser afectats, tant directament per ocupació dels 

terrenys en què actualment s’ubiquen com indirectament per necessitats constructives: 

gàlibs d’operació de la maquinària. Aquest últim tipus d’afecció s’ha contemplat a fi de 

garantir unes mínimes i bàsiques mesures de seguretat durant l’execució dels treballs. 

 

 

1.3. SERVEIS EXISTENTS 

 

Es detecten els següents serveis que en un principi podrien resultar afectats: 

 

 Línies telefòniques (aèries i subterrànies). 

 Línies elèctriques (aèries i subterrànies). 

 Conduccions d’abastament d’aigua. 

 Col·lector Interceptor Depuradora del Baix Llobregat. 

 Col·lector de Salmorres. 

 

 

1.3.1. ENTITATS I/O EMPRESES AFECTADES 

 



Les Entitats i Organismes que disposen de serveis dins la zona objecte del projecte són 

els següents: 

 

 TELEFÒNICA, S.A.      Telefonia. 

 ENDESA                                                        Electricitat. 

 AIGÜES DEL PRAT S.A.    Abastament d’aigua. 

 EMSSA      Col·lectors Interceptors. 

 ACA       Col·lector de Salmorres 

 

 

2. PROJECTE DE REPOSICIÓ DE SERVEIS I 

INSTAL·LACIONS AFECTADES 

2.1. DESCRIPCIÓ, MOTIU D’AFECCIÓ I 

SOLUCIONS 

 

Quant als trams de línia elèctrica la responsabilitat és de ENDESA les afeccions que es 

produeixen són les següents: 

 

Servei afectat núm. 003 

Descripció: 

Línia soterrada de mitja tensió i dos circuits de 25 KV que discorre paral·lela a 

la carretera  del polígon industrial Estruch i segueix  per la galeria de serveis que 

discorre per la mota del nou desviament del Llobregat. Travessa el traçat just per 

sota del viaducte, no quedant afectada. 

 

Servei afectat núm. 004 

Descripció: 

Línia aèria de mitja tensió  formada per dos circuits de 25Kv seguint el camí de 

Cal Fernando, que es fa soterrada sobre la mota dreta del nou desviament del 

Llobregat , unint-se a les conduccions del servei nº 3 i discorrent conjuntament 



paral·leles a traves del camí de serveis de la mota dreta fins la galeria de serveis 

que uneix amb el polígon Pratenc. No es troba afectat. 

 

Servei afectat núm. 005 

Descripció: 

Línia soterrada de mitja tensió de 25 kV de 2 circuits provinent de l’Estació 

Transformadora CM: 56320, discorre pel camí d’accés a Cal Fernando Puig fins 

arribar a una conversió aero-soterrat. Es troba afectat per l’estrep nº2 a la banda 

del polígon Pratenc, PK 0+490 Tram Ib. 

Obra a realitzar: 

Desviació del servei soterrat paral·lel a l’estrep direcció la CM  56320, amb la 

col·locació de dues noves arquetes. Desviament amb una longitud de 142m. 

 

Servei afectat núm. 007 

Descripció: 

continuació dels serveis n’ 3 i n’ 4. Línia soterrada de mitja tensió de 25Kv. i 4 

circuits que travessa el nou desviament del Llobregat i després discorre cap al 

nord fins l’Estació transformadora CM 56320. No es veu afectat. 

 

Quant als trams de línia telefònica de la companyia TELEFÒNICA, S.A. es produeixen 

les següents afeccions: 

 

Servei afectat núm. 011 

Descripció: 

Canalització de 6 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre que discorre pel 

marge dret del nou desviament del riu Llobregat fins creuar-lo  direcció al 

polígon Pretenc per la nova galeria de serveis. No quedaria afectada 

 

Servei afectat núm. 012: 

Descripció: 

Continuació del servei nº 11. No es veu afectat. 

 

Servei afectat núm. 014: 

Descripció: 



Canalització de 6 conductes de PVC 110 continuació del servei n’ 011 que 

travessa el riu Llobregat per el pas soterrat de serveis realitzat en les obres de 

desviament del riu, i uneix la càmera de registre 18383 amb la CR 8268 després 

de travessar el carrer nº1 100 del polígon Pratenc. Tram que no es veuria afectat 

pel projecte. 

 

Quant als trams de la xarxa d’aigua potable de la companyia AIGÜES DEL PRAT S.A 

es produeixen les següents afeccions: 

 

Servei afectat núm. 015 

Descripció: 

Conducció d’abastament d’aigua potable de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre 

procedent de la població del Prat de Llobregat, aportant subministrament al 

Polígon Industrial Pratenc. Travessa el nou desviament del Llobregat per donar 

servei al carrer nº 100 del polígon Pratenc. El Servei discorre enfront de l’estrep 

número 1 al marge dret del Llobregat sense veure’s afectat. 

 

Quant al trams dels diferents col·lectors gestionats per EMSSA (Empresa Metropolitana 

de Sanejament S.A) es produeixen les següents afeccions: 

  

Servei afectat núm. 017 

Descripció: 

Col·lector interceptor del marge dret que discorre paral·lel al nou desviament del 

riu Llobregat. Calaix de formigó tipus H-250 de 3,5 metres de base per 2 metres 

d’alçada. El col·lector  es troba  afectat per l’excavació de les obres de la 

construcció de l’estrep nº1. Afectació que quedaria anul·lada per la utilització 

d’una palplanxa  per tal d’assegurar el manteniment de la canonada durant 

l’excavació, per tant no es veu afectat. 

 

Quant al tram del col·lector de salmorres provinent de la conca potàssica del Llobregat 

gestionat per l’ACA (Agència catalana de l’Aigua) es produeixen les següents 

afeccions: 

 

Servei afectat núm. 019 



Descripció: 

Canonada del col·lector de salmorres provinent de la conca potàssica del 

Llobregat en el seu tram IV. La canonada discorre paral·lel al nou desviament 

del riu Llobregat per la seva riba dreta paral·lel al col·lector interceptor i sota el 

camí de servei. No quedaria afectat per l’obra, quedant la canonada enfront de 

l’estrep nº1. 

 

 

2.2. VALORACIÓ ECONÓMICA 

 

Obra mecànica 

L'obra mecànica necessària per a la reposició de la línia elèctrica de ENDESA es valora 

en un total de trenta-dos mil cinc-cents euros (32.500,00 €), inclosos despeses generals, 

benefici industrial i IVA. 

 

Aquesta valoració és la que fa constar en Pressupost per al coneixement de 

l’Administració. 

 

Obra civil 

El pressupost d'obra civil associada a la reposició de serveis afectats ascendeix a la 

quantitat de zero euros amb zero cèntims (0,00 €), sense incloure l’Iva, els despeses 

generals i el benefici industrial. 

 

Aquesta valoració es fa constar en Pressupost general de l’obra. 
 

 

 

3. SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ 

 

Es realitzarà la canalització de serveis en voral per a instal·lacions de telecomunicacions  

amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix al llarg de tot el 

traçat. 

 



L'obra civil necessària per a la canalització de TELECOMUNICACIONS es valora en 

un total de quaranta-nou mil dos-cents vint-i-set euros (49.227,00 €), sense incloure 

l’IVA, els despeses generals i el benefici industrial. 

 

Aquesta valoració es fa constar en Pressupost general de l’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La selecció de les alternatives més adequades es un punt crític que condiciona tot el 

projecte. Avui en dia es possible escollir diferents opcions entre materials, tipologia 

estructural, geometries, mètodes constructius... 

 

L’estudi d’alternatives amb les eines de l’anàlisi multicriteri pretén racionalitzar el procés 

per assegurar que l’opció escollida sigui la que millor resolt el problema plantejat. 

 

 

2. CONDICIONANTS 

 

Ara presentarem les diferents alternatives pel Pont Nelson Mandela sobre el riu Llobregat. 

Totes les alternatives intenten minimitzar el preu mantenint un alt nivell d’eficiència 

estructural i un impacte en el medi acceptable. 

 

 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

La estratègia de treball ha estat la següent: s’han analitzat uns determinats indicadors 

considerats òptims per a les característiques que s’han volgut avaluar, que en aquest cas 

han estat les relacionades amb el conceptes establerts com a prioritaris relacionats amb la 

seguretat, el cost, la durada, l’eficiència, el manteniment, el mediambient, la 

monumentalitat o l’entorn. 

 

Els indicadors s’han dividit en dos grans grups i aquest a la seva vegada en dos subgrups 

més cadascun i a dintre de cada subgrup s’han introduït finalment els indicadors 

individuals a analitzar que inclouen els conceptes anteriorment descrits: 

 

 

 

 



1. INDICADORS DE REQUERIMENTS 

1.1. ECONÒMIC 

1.1.1. Cost Relatiu 

1.1.2. Durada de l’Execució 

1.1.3. Cost de Manteniment 

1.2. ESTRUCTURAL 

1.2.1. Eficiència de la Tipologia Estructural 

1.2.2. Eficiència del Procediment Constructiu 

1.2.3. Seguretat a la  Construcció 

2. INDICADORS D’IMPACTES 

2.1. AMBIENTAL 

2.1.1. Durant la Fase de Construcció 

2.1.2. En Fase de Servei 

2.2. VISUAL 

2.2.1. Adequació a l’Entorn 

2.2.2. Singularitat de Situació o Monumentalitat 

 

Posteriorment s’ha procedit ha establir, segons la bona praxis establerta, un pes a cada 

subgrup d’indicadors amb suma total 1, y un pes per a cada indicador individual també 

amb suma total 1 dintre de cada subgrup. De tal manera que el coeficient que determina 

el pes final de cada indicador individual es el producte d’ambdós, resultant el coeficients 

de la taula següent. 

 

INDICADORS PES PES 

1. INDICADORS DE REQUERIMENTS     

1.1. ECONÒMIC 0,3   

1.1.2. Cost Relatiu 0,65 0,195 

1.1.3. Durada de l'Execució 0,25 0,075 

1.1.4. Cost de Manteniment 0,1 0,03 

1.2. ESTRUCTURAL 0,25   

1.2.1. Eficiència Tipologia Estructural 0,4 0,1 

1.2.2. Eficiència Procés Constructiu 0,4 0,1 

1.2.3. Seguretat en Construcció 0,2 0,05 

2. INDICADORS D'IMPACTES     

2.1. AMBIENTAL 0,25   

2.1.1. Fase Construcció 0,3 0,075 

2.1.2. Fase Servei 0,7 0,175 



2.2. VISUAL 0,2   

2.2.1. Adequació a l'Entorn 0,5 0,1 

2.2.2. Singularitat de Situació 0,5 0,1 

TOTAL 1 1 
 

 

El punt crític del Mètode d’Anàlisi Multicriteri es la assignació dels valors específics dels 

indicadors individuals, valors que en aquest cas s’han determinat de entre el rang de 0 a 

10 aquest últim com a valor més adequat dintre la valoració, i que denoten la millor 

aproximació a la problemàtica en funció del grau d’experiència de l’autor i en aquest cas 

per tractar-se d’un cas acadèmic amb el suport del tutor. 

 

Finalment es multiplica per a cada indicador individual el seu pes i el seu valor i es sumen 

tots els d’una mateixa Solució Alternativa per a obtenir la puntuació final de cada 

Alternativa, la major es la Alternativa òptima segons els criteris aquí establerts. 

 

Així doncs s’han considerat dos grups principals d’Indicadors  que són: 

 

 Indicadors de Requeriments  55% 

 Indicadors d’Impactes   45% 

 

Els primers associats a qualitats requerides o d’idoneïtat en recursos, materials, etc. 

Els segons relatius a la resposta o efectes que la incorporació de la obra com a una 

tipologia de mobiliari del territori incorporat a una realitat ambiental preexistent 

condiciona. 

 

També s’han considerat quatre subgrups principals d’Indicadors que són: 

 

 Econòmic   30% 

 Estructural   25% 

 Mediambiental   25% 

 Visual    20% 

 



Per a avaluar el cost relatiu del criteri econòmic s’ha calculat una primera aproximació 

del cost dels materials i els medis emprats per a construir les diferents alternatives i 

respecte al preu del pont més econòmic s’ha pogut obtenir un valor relatiu. 

 

Alternativa Euro/m2 Preu Execució Material (Sense IVA) 
0 1826 161660.124,38 
1 1750 151960.000,00 
2 2100 191152.000,00 
3 2350 211432.000,00 

 

 

4. PRESENTACIÓ D’ALTERNATIVES 

 

Les alternatives que es presenten son: 

 

 Pont recte arc de tauler inferior, construït amb piles provisionals 

 Pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable parabòlicament de formigó 

pretensat, construït per voladissos successius. 

 Pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable parabòlicament mixt, 

construït per voladissos successius. 

 Pont recte amb atirantament extradossat i torres verticals de formigó pretensat, 

construït en voladissos successius 

 

Ara es presentarà cada opció, al Document núm. 2: Plànols es poden veure els plànols 

de planta, alçat i secció transversal de cada alternativa. 

 

 

4.1. ALTERNATIVA 0 

 

Es una estructura del tipus arc amb tauler inferior atirantat que es recolza sobre ambdós 

trípodes invertits, formats per una pila simple inclinada longitudinalment i una pila doble 

inclinada longitudinal i transversalment, que constitueix la part inferior del rombe que 

materialitzen amb el doble arc superior. 

 



 

Vista general de l’alçat longitudinal del pont 

 

 

Ambdós arcs són peces corbades que ofereixen una gran expressivitat formal i que 

conflueixen suaument mitjançant una peça d'unió amb l'arc central, arribant a crear una 

imatge d'una força extraordinària de gran portalada d'accés a l'interior del pont. 

 

 

Vista general del alçat transversal del pont. 

 



Es tracta d'una estructura de planta rectangular amb longitud de 304 metres i amplada de 

30 metres. Està sustentada per dos arcs elevats que s'uneixen en la seva part central 

formant un únic arc i que, a un costat i a l'altre, neixen d’ambdós parells de piles inclinades 

formant dos rombes espacials de enorme riquesa visual. Les bases dels peus dels arcs 

marquen la llum principal, la de l'arc, que és de 104 metres. El tauler s’allarga cap a 

ambdós estreps recolzant-se en dues piles simples inclinades que a manera de triangulació 

serveixen de suport intermedi al tauler donant lloc a una estructura de 5 obertures amb 

llums de 42, 55, 104, 55 i 48 metres. 

 

 

Vista general de la situació del pont 

La riquesa formal de la peça d'unió dels arcs simples no és més que l'expressió de la neteja 

i suavitat amb que es produeix la transmissió de l'esforç intern de compressió de l'arc únic 

cap a ambdós arcs simples i viceversa. La peça d'unió es construeix a partir de la 

confluència espacial dels 3 eixos, dos dels arcs simples i el tercer de l'arc central, així com 

de 3 seccions base que en cadascun d'ells actuen com a secció límit del nus. Aquestes 

seccions, perpendiculars a cadascun dels seus respectius eixos, són, d'una banda, els 

extrems superiors d'ambdós arcs, i, per un altre, la secció d'arrencada dels mateixos. 

 



Perspectiva  del  pont 

La secció transversal del tauler està resolta mitjançant una secció lenticular alleugerida 

de formigó pretensat a la qual s’afegeixen un conjunt de nervis transversals laterals que, 

repetits i espaiats 5 metres en direcció longitudinal, uneixen i donen suport a les lloses 

extremes de 20 cm d'espessor que constitueixen les voreres del pont. El cantell de la 

secció és màxim en la seva zona central amb un valor de 2.5 m i mínim en la seva part 

lateral amb un valor de 1.14 m. La seva amplada mesurada entre les arestes exteriors de 

la taula superior és de 30 metres i, entre arestes inferiors, de 23.76 metres. El perfil inferior 

de la secció és un arc circular. 

 

El trípode format per la pila simple i doble es troba encastat sobre un sòcol a manera de 

gran capitell tronc-piramidal invertit de planta pentagonal que transmet les càrregues 

actuants a la fonamentació. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes del pont son fluides i les pendoles emmarquen el pont quan l’entravessem 

donant una interessant sensació de recolliment. I encara que cap pont sobre el Llobregat 

és en arc les seves formes suaus concorden bastant amb els altres ponts. 

 

Estudis realitzats posteriorment han rellevat que la qualitat del material de llera es molt 

deficient i variable. De tal manera l’empenta horitzontal no està ben resolta i els esforços 

que pateix l’estructura han obligat a rigiditzar més del que s’havia previst inicialment les 

piles, l’arc, la part del taulell que està a tracció i els pilons. 



 

Durant la construcció del pont s’hauran de construir unes penínsules per erigir les piles i 

per muntar la cintra. A demés s’hauran de construir unes piles provisionals al mig del riu. 

 

 

 

 

 

4.2. SOLUCIÓ ALTERNATIVA 1 

 

Es tracta d’un pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable de formigó pretensat, 

construït per voladissos successius. 

 

La configuració longitudinal escollida ha estat 77+150+77. La llum principal central de 

150 m el situa dintre dels ponts de grans llums d’aquesta tipologia. 

 

La secció de 30 m d’amplària està constituïda per dos calaixos de formigó de 14,5 m 

cadascun separats i un junt de dilatació longitudinal d’1m. 

 



El cantell del tauler es variable parabòlicament en centre llum val L/45 = 3,33 m i a les 

piles L/20 = 7,5 m. Les piles i estreps són de formigó armat. 

 

Aquesta tipologia presenta el cost menor d’entre totes degut principalment a que el 

material és el més econòmic i el procediment constructiu està molt sistematitzat, cosa que 

fa que les durades d’execució siguin petites. També presenta els costos de manteniment 

menors. 

 

Aquesta tipologia també presenta la màxima puntuació en eficiència estructural, dons una 

biga d’aquestes dimensions, pes i material: el formigó pretensat està treballant de forma 

òptima per a les sol·licitacions a que es requerida. També presenta el nivell màxim de 

eficiència en el procediment constructiu degut sobretot a la sistematització abans 

esmentada i a l’amplia experiència constructiva al respecte, cosa que fa abaratir molt els 

costos i augmentar al màxim la seguretat en la construcció, en un procediment gairebé 

minimalista de construcció. 

 

Per les mateixes raons també obté casi la màxima puntuació en els impactes al medi 

ambient doncs el procediment constructiu al fer-se mitjançant carros d’avançament des 

del propi tauler i no envair el terreny per a pràcticament res, fa que l’afecció al terreny 

sigui mínima. La puntuació en fase de servei es la màxima. 

 

Pel que respecta als impactes visuals també presenta la puntuació màxima, pel que fa als 

altres ponts existents: es un més i no destaca. I pel que fa a la seva pròpia configuració 

donat que en essència el pont es una línia amb una mica d’indradós corbat molt suament 

rebaixat es adir la invasió pròpia al camp visual de l’espectador es mínima. Son 

precisament aquestes virtuts les que resulten defectes a l’hora de creat una singularitat de 

situació pròpia, de no ser un pont entre d’altres sinó d’esdevenir quelcom únic de caire 

monumental i es per aquestes raons que presenta la pitjor nota de totes les seves. 

 

 

4.3. SOLUCIÓ ALTERNATIVA 2 

 



Es tracta, com l’anterior, d’un pont recte biga de secció en calaix i inèrcia variable però 

mixt, construït per voladissos successius. 

 

La configuració longitudinal escollida ha estat 77+150+77. La llum principal central de 

150 m el situa dintre dels ponts de grans llums d’aquesta tipologia. 

 

La secció de 30 m d’amplària es d’acció mixta simple (es a dir únicament de formigó el 

forjat superior, no pas l’inferior) i està constituïda per dos calaixos de d’acer separats, un 

per a cada tauler de 14,5 m cadascun, i un forjat superior de formigó pretensat amb junt 

de dilatació longitudinal d’1m entre calaixos. 

 

El cantell del tauler es variable parabòlicament en centre llum val L/50 = 3,0 m i a les 

piles L/25 = 6,0 m, les piles i estreps són de formigó armat. 

 

Aquesta alternativa presenta un cost elevat donat que els calaixos son d’acer i l’acer es 

un material car en comparació amb el formigó, per contra presenta la millor duració en 

l’execució donat que el temps de construcció es redueix pràcticament al temps de 

muntatge. Per contra no presenta un dels pitjors costs de manteniment precisament pel 

sistema de muntatge amb nombroses unions. 

 

Des del punt de vista estructural es òptim amb totes tres categories igual que la solució 

en formigó pretensat.  

 

Amb el indicadors d’impacte passa igual que amb l’alternativa de formigó, valors molt 

adequats potser una mica millors en el que respecta a la monumentalitat per les 

possibilitats que ofereix la barreja entre piles de formigó y tauler d’acer amb possibilitat 

de diferents colors pel que fa a la pintura. 

 

 

4.4. SOLUCIÓ ALTERNATIVA 3 

 

Es tracta d’un pont recte de formigó pretensat amb atirantament extradossat central en 

forma d’àbac i torres verticals, de secció en calaix i inèrcia constant a excepció d’unes 



cartel·les simètriques respecte a les piles d’intradós parabòlic, construït per voladissos 

successius. 

 

La configuració longitudinal escollida ha estat 77+150+77. La llum principal central de 

150 m el situa dintre dels ponts més adequats d’aquesta tipologia. 

 

La secció de 30 m d’amplària està constituïda per un únic calaix multicel·lular de quatre 

cèl·lules, dos a mode de calaixos juxtaposats i les dels extrems triangulars. En aquest cas 

s’han ajuntat els dos calaixos en un de sol per tal que l’ancoratge dels tirants es concentri 

a l’ànima entre calaixos que en aquest cas se veurà a més reforçada. 

 

El cantell del tauler es constant exceptuant a prop de les piles, en centre llum val L/50 = 

3,0 m i a les piles L/30 = 5,0 m. 

 

Es el pont més car de tots quatre i el que te un cost de manteniment també més car, i es 

pels tirants que són uns elements cars i amb requeriments de manteniment. La durada de 

l’execució tampoc es de les millors.4 

 

En canvi des del punt de vista estructural es la segona tipologia darrere del pont biga, i es 

que de fet es un pont biga amb una petita ajuda: com si fos un tauler amb tirants (els dels 

pantalons). Per contra l’execució del pretensat del tirants incorpora un element addicional 

d’inseguretat a l’obra. 

 

Des del punt de vista ambiental també el tirants introdueixen un factor complementari de 

dificultat en fase de construcció, tot i que en fase de servei ja no prepondera. 

 

L’adequació a l’entorn es la pitjor de totes precisament pels tirants i les torres que 

sobresurten de la línia de cel, però es precisament aquest fet el que fa que se’n creï una 

gran singularitat de situació, de fet la de major puntuació. Tot ell atirantament extradossat 

que no es gaire elevat: el tauler passa pel gairebé per la meitat de l’alçada del conjunt 

pila-torre, cosa que dona simetria, en forma d’àbac: que deixa lliure un gran triangle 

visual, la major esveltesa de tauler i la simetria de llums, fan d’aquesta alternativa la més 

monumental de totes quatre. 



5. ANÀLISI MULTICRITERI 

 

INDICADORS PES VALOR 

1. INDICADORS DE REQUERIMENTS   Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

1.1. ECONÒMIC 0,3         

Cost Total Obra 0 
     
16.660.124,28    

     
15.960.000,00    

     
19.152.000,00    

     
21.432.000,00    

1.1.1. Cost Relatiu 0,65 9,6 10 8,3 7,4 

1.1.2. Durada de l'Execució 0,25 7 9 10 8 

1.1.3. Cost de Manteniment 0,1 9 10 7 7 

1.2. ESTRUCTURAL 0,25         

1.2.1. Eficiència Tipologia Estructural 0,4 7 10 10 8 

1.2.2. Eficiència Procés Constructiu 0,4 4 10 10 8 

1.2.3. Seguretat en Construcció 0,2 5 10 10 5 

2. INDICADORS D'IMPACTES           

2.1. AMBIENTAL 0,25         

2.1.1. Fase Construcció 0,3 6 9 9 7 

2.1.2. Fase Servei 0,7 8 10 10 10 

2.2. VISUAL 0,2         

2.2.1. Adequació a l'Entorn 0,5 8 10 10 7 

2.2.2. Singularitat de Situació 0,5 9 7 8 10 

TOTAL 1 7,6 14,8 9,3 8,1 



6. CONCLUSIONS 

 

Els resultats obtinguts per l’anàlisi multicriteri van de major a menor puntuació i han estat 

el següents: 

 

En primer lloc el pont biga de formigó pretensat. Insuperable en tota la puntuació excepte 

en la durada en l’execució pel pont biga mixt i una manca notable en la singularitat de 

situació: estem tant acostumats a aquesta tipologia que no pensem que sigui quelcom 

monumental, encara que ho és. 

 

En segon lloc a una distancia de 5,49 punts ha estat el pont biga mixt. Molt bona 

alternativa també, bàsicament penalitzada pels costs, tant de preu d’execució material 

com de manteniment i per la monumentalitat com l’anterior. 

 

En tercer lloc a 1,21 punts el pont extradossat de formigó pretensat. Si hom busca una 

tipologia que sigui eficient de forma equànime en totes les tipologies d’indicadors: es 

aquesta, excepte pel preu es clar, es el més car de tots. Podem dir que es pont eficient i 

que sap crear una gran monumentalitat (la més gran). 

 

En últim lloc, sorprenentment, tenim el pont en arc construït, a només 0,5 punts de 

l’anterior. Presenta un cost molt petit: pràcticament igual que la tipologia biga, 

estructuralment és el pitjor, doncs presenta una estructura complexa i intricada a totes 

llums innecessària. Però precisament aquesta estranyesa es la que el fa ser una rara avis i 

destacar al rang més alt de la singularitat de situació, la monumentalitat de l’obra ja seria 

per estudiar a part. 
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1. GENERALITATS 

1.1. DESCRIPCIÓ DE LA ESTRUCTURA 

 

Al document núm. 2: Plànols, es poden apreciar amb detall les característiques de la 

estructura que defineixen el pont. 

 

Essencialment es tracta d’un pont que, d’un salt, permet creuar netament la llera del riu 

Llobregat descansant a sengles piles dobles. L’elegància  del pont s’obté per la silueta de 

les seves formes simètriques i per la proporció dels seus elements que constitueixen els 

elements fonamentals en la concepció visual de l’obra, permetent una intensa unitat 

estructural i estètica de tot el viaducte.  

 

Es tracta d’un pont biga de formigó pretensat de directriu recta i 304 m de longitud amb 

configuració de llums 77 + 150 + 77 m. La llum principal central de 150 m el situa dintre 

dels ponts de grans llums d’aquesta tipologia. 

 

La morfologia longitudinal està constituïda per dos calaixos paral·lels de 14,5 m cadascun 

separats i un junt de dilatació longitudinal d’1 m, amb intradós d’inèrcia variable 

mitjançant una paràbola de segon grau que proporciona augment de cantell a la zona de 

piles, la secció en centre llum es L/45 = 3,33 m i L/20 = 7,5 m a les piles. Les piles i 

estreps són de formigó armat. 

 

Les vinculacions al tauler son de recolzament mitjançant aparells de caixa fixa (POT), i 

les piles i els estreps estan encastades a la fonamentació que consta de pilons de diàmetre 

1500 mm lligats en els seus corresponents enceps. 

 

El pretensat del tauler consta de tres famílies de tendons: 

 1ª família: pretensat superior format por 68 tendons de 19 cordons de diàmetre 
0,6”. 

 2ª família: pretensat de continuïtat inferior al tram central formada per 30 tendons 
de 15 cordons de diàmetre 0,6”. 

 3ª família: pretensat de continuïtat inferior a els trams laterals formada per 14 
tendons de 15 cordons de diàmetre 0,6”. 

 



La secció de 30 m d’amplària amb dos calaixos de formigó pretensat, està sol·licitada per 

dos calçades de 7 m amb dos carrils de 3,5 m cadascun, un voral interior d’1 m i un voral 

exterior de 2,5 m, una vorera lateral de 3,5 m amb pas per vianants i carril bici, a cada 

calçada, i mitjana de 2 m. 

 

Des del punt de vista resistent aquest tipus de secció presenta unes avantatges notables, 

que permeten obtenir el màxim rendiment a la distribució del material, proporcionant 

taulers lleugers i resistents, cosa que la converteixen en la solució ideal per a grans llums. 

 

El seu gran cap superior e inferior la fan apta per a suportar grans moments flectors 

positius i negatius. La morfologia longitudinal de biga d’inèrcia variable, creixent cap a 

les piles disminueix l’efecte dels esforços de flexió a les piles. Així com la curvatura de 

l’intradós també fa disminuir, per l’efecte Résal, el tallant. 

 

La secció en calaix, pel fet d’ésser tancada, fa disminuir també, fins al punt d’ésser 

menyspreables, els esforços deguts a la torsió, proporcionat així una distorsió molt 

reduïda i guerxaments petits. Per la propietat anterior es apta per a suportar càrregues 

descentrades sense que es produeixi gran dissimetria a la distribució de les tensions 

longitudinals de flexió a la secció transversal. 

 

La seva gran rigidesa transversal permet reduir al mínim el gruix de les seves parets. A 

més presenta un elevat radi de gir (relació Inèrcia/Àrea) cosa que fa que s’obtingui un 

excel·lent  rendiment pel pretensat. 

 

Els fenòmens d’inestabilitat a les piles son inexistents donades les grans dimensions de 

la secció en comparació amb la seva alçada. D’altra banda a les seccions de recolzament 

del tauler, als estreps i a les piles, s’han disposat diafragmes prou potents per tal d’anular 

els efectes del punxonament. 

 

Així doncs aquesta tipologia de pont presenta la màxima eficiència estructural, dons una 

biga d’aquestes dimensions, pes i material: el formigó pretensat, està treballant de forma 

òptima per a les sol·licitacions a que es requerida. 

 



El resultat final que presenta l’estructura amb el pedestal o sòcol del que neix la pila doble 

és d’una gran elegància, fortalesa i d’integració a l’entorn. Es tracta, en definitiva, d’una 

síntesi de robustesa, on el seu poderós alçat i la seva gran riquesa formal, accentuen la 

seva força.   

  

S’ha tingut la màxima cura al disseny d’ambdós estreps, grans peces de formigó armat, 

que constitueixen la transició entre el pont i els accessos. Amb tot això, s’han definit tots 

els paraments vistos inclinats a manera de con invertit rematats a la seva part superior per 

una corona que realça notablement la seva forma. 

 

S’han creat als dos estreps miradors, que constituiran les portes d’entrada a l’estructura, 

des d’on es pot gaudir de la bellesa i tranquil·litat de la ribera del riu Llobregat. Des dels 

mateixos i a totes dues bandes, s’han disposat escales que permetran accedir als marges 

del riu. 

 

El procediment de construcció es per voladissos successius. El tauler es va recolzant en 

punts fixos, que en aquesta cas seran les piles degudament fonamentades y amb 

encastaments provisionals adequats, a partir dels quals s’estableix una progressió de la 

construcció de manera que, avançant en voladís, determini estructures parcials, 

autoportants simplement ajudades per elements auxiliars. 

 

La construcció del tauler serà formigonat in situ. El tauler es subdivideix en dovelles 

iguals i de 5 m de longitud, que es van construint una a continuació de l’altra, progressant 

en voladissos cada vegada majors y ajudats de cimbres metàl·liques que es recolzen  a la 

part del tauler ja construïda. 

 

El procés es realitza mitjançant carros d’avançament. Un cicle complert comporta les 

següents operacions:  

 

 Trasllat del carro 
 Anivellació del carro 
 Armat de la dovella 
 Formigonat de la dovella 
 Enduriment de la dovella 
 Pretensat de la dovella 



 

Necessari cuidar especialment la rigidesa del carro y el procediment de formigonat, que 

ha de realitzar-se sempre de la cara frontal a la cara dorsal, es a dir cap enrere, per a que 

el carro adquireixi tota la seva fletxa quan s’aboqui el formigó fresc que posarà en 

contacte la nova dovella amb l’antiga. Si això no es així es corre el perill de que es formi 

una esquerda a la junta d’unió entre dovelles. 

 

Als estreps alhora de formigonar la dovella d’ancoratge es farà servir cintra metàl·lica de 

3 m, això es així per tal de no desestabilitzar l’equilibri simètric dels voladissos a les piles. 

 

Aquesta tipologia presenta el cost menor d’entre totes degut principalment a que el 

material és el més econòmic i el procediment constructiu està molt sistematitzat cosa que 

dóna una amplia experiència constructiva, que fa que les durades d’execució siguin petites 

augmentant al màxim la seguretat en la construcció. També presenta els costos de 

manteniment menors. 

 

Per les mateixes raons els impactes al medi ambient són baixos doncs el procediment 

constructiu al fer-se mitjançant carros d’avançament des del propi tauler i no envair el sòl 

pràcticament per a res, fa que l’afecció al terreny sigui mínima.  

 

 

1.2. NORMATIVA EMPRADA 

A l'hora de comprovar i dimensionar seccions i peces de formigó armat i pretensat, s'han 

seguit la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

Les accions i combinacions d'hipòtesis considerades són les reflectides en la vigent 

Instrucció sobre les Accions a considerar en el Projecte de Ponts de Carretera IAP-11. 
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1. DRENATGE TRANSVERSAL 

 

L’objecte d’aquest apartat és l’estudi de totes aquelles obres de drenatge necessàries per 

donar continuïtat i facilitar l’evacuació dels corrents d’aigua que es generen a l’àmbit de 

l’obra o bé dels cursos d’aigua que són interceptats pel traçat de la carretera i que solament 

connecten amb ella en punts singulars. 

 

Com a base de l’estudi s’han pres les dades obtingudes a l’Annex 04: Climatologia i 

Hidrologia. Dins dels elements de drenatge que conformen el projecte, cal distingir entre 

els transversals i els longitudinals. 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓ 

 

El drenatge transversal del nou vial està íntimament lligat a la presència del Llobregat. 

D’una banda degut al fet que el propi vial creua la llera del Llobregat a través d’un pont 

que constitueix una obra de pas, i d’altra banda pel caràcter de zona inundable dels 

terrenys pels quals discorre la traça i que obliga a la disposició d’obres de drenatge 

menors. 

 

A continuació s’exposen les característiques i criteris de disseny de les dues tipologies 

d’obra associades al drenatge transversal: 

 

 

1.2. PONT SOBRE EL LLOBREGAT 

1.2.1. ANÀLISI HIDRÀULICA 

1.2.1.1. MODELITZACIÓ HIDRÀULICA 

 



Per analitzar el comportament hidràulic del nou pont projectat, s’ha realitzat un estudi 

mitjançant el programa informàtic Hec Ras (River Analysis System). 

Aquest programa permet avaluar el perfil de l’aigua a la llera i ha estat desenvolupat pel 

Hydrologic Enginnering Center del U.S. Army Corp of Engineers, que avalua l’esmentat 

perfil pel cas de flux unidimensional gradualment variat en règim permanent. 

 

Aquest programa permet calcular el perfil hidràulic tant en règim lent com ràpid, amb 

condicions de contorn per inici de la integració en una secció d’aigües avall o d’aigües 

amunt, respectivament, i admet múltiples prestacions addicionals (simulació de ponts 

amb piles, fenomen de contracció i expansió de la vena líquida, divisió del llit en diferents 

zones on aplicar diversos coeficients de Manning, etc.). 

 

El programa mitjançant el mètode numèric iteratiu anomenat Standard Step Method, a 

partir de la cota de làmina d’aigua donada en una secció avalua la següent secció 

hipotetitzant una nova cota de la làmina i comprovant que amb ella, avaluant la pèrdua 

d’energia deguda a la fricció amb l’equació de Manning, s’obté la solució de l’equació 

d’energia unidimensional. En cas de no obtenir-la, s’itera el procés amb una nova cota 

fins a obtenir una solució dins el rang admissible. 

 

Com a base d’aquest estudi hidràulic, s’ha pres la modelització hidràulica de la nova llera 

del Llobregat realitzada al projecte: “Modificación nº 2 del Proyecto de Canalización del 

río Llobregat desde el puente de Mercabarna hasta el mar con inclusión de Medidas 

Correctoras de Impacto Ambiental. Actualización según la DIA con Addenda de Octubre 

de 1.999” de clau 10.410.294/2122 redactat el Maig de 2.004. Aquest projecte, al seu 

torn, es basava en l’estudi hidràulic del projecte original. 

 

L’objectiu d’aquest estudi hidràulic era determinar la idoneïtat de la secció projectada pel 

nou endegament del Llobregat, tant en termes de capacitat de capacitat hidràulica i 

reguard, com de proteccions a disposar a la llera i a la desembocadura.  

 

A tal fi, es va modelitzar el nou tram canalitzat, des d’aigües amunt del pont de 

Mercabarna fins a la desembocadura al mar. El tram modelitzat té una longitud total de 

3.595 metres, i el seu origen es situa a la confluència del nou tram amb la vora del mar.  



La numeració de les seccions transversals del programa Hec Ras s’inicien al tram d’aigües 

avall, en concret el perfil 62 de l’eix modelitzat correspon a la secció 0. Seguint aquest 

criteri, l’índex de les seccions transversals del programa coincideix amb la seva distància 

al mar. Com a referència, es té que la secció d’aigües avall del pont de Mercabarna és la 

secció 3.350 i correspon al perfil nº8 (P8) de l’eix (P.K. 0+150). 

 

Dins de l’estudi dut a terme, es van analitzar cinc possibles escenaris, que es detallen a 

continuació: 

 

 1. Escenari I: Aigües altes amb barra. En aquesta simulació es pretenia determinar 

la capacitat màxima del curs d’aigües baixes fins al desbordament. El cabal màxim 

transportat per aquesta secció va resultar de 1.355 m3/s, equivalent a una avinguda d’uns 

17 anys de període de retorn. 

 2. Escenari II: Aigües baixes amb barra. L’objectiu d’aquest cas era estudiar 

l’estabilitat de la barra de sorra que es forma a la desembocadura del riu al mar. Com a 

conclusió s’obté que es poc probable que la barra es mantingui amb els cabals habituals 

del riu. 

 3. Escenari III: Aigües altes amb barra: S’estudia la secció de l’endegament a 

plena capacitat. Aquest cas responia únicament a una simulació hidràulica més, tot i que 

és poc probable que es doni. 

 4. Escenari IV: Aigües altes sense barra. És l’escenari més probable, on s’estudien 

els resguards assolits pels diferents cabals analitzats. De l’estudi se n’extreu que el 

resguard mínim en avinguda de període de retorn 500 anys és de 0.59m a la secció P52. 

 5. Escenari V: Aigües altes amb temporal de llevant (cota del mar màxima). Tot i 

que no és el cas més probable, és el més desfavorable a priori. Un cop estudiat aquest cas, 

es va concloure que els resultats eren idèntics als del cas IV. 

 

En el cas particular de l’estudi del pont sobre la nova llera del Llobregat, s’ha analitzat 

l’Escenari V per ser el cas més desfavorable en quant a inundació i resguard del pont. 

L’escenari IV s’ha descartat per presentar iguals resultats que el V. Així doncs, s’ha pres 

el model hidràulic del cas V del riu Llobregat en avinguda i s’ha analitzat la influència 

del nou pont. 



 

Pel que fa als paràmetres hidràulics considerats, cal dir que han estat els mateixos que els 

del citat projecte, amb l’excepció dels cabals estudiats, que han estat els de període de 

retorn de 100 i 500 anys, a part del cabal de 4.000 m3/s adoptat com a valor disseny per 

l’endegament. Els cabals considerats han estat: 

 

Període de retorn 
Anys 

Cabal 
(m3/s) 

100 2823 

Disseny endegament 4000 

500 4981 

 

Es considera que el cabal al tram estudiat és constant, ja que les aportacions externes 

d’aigua són gairebé menyspreables. 

 

En quant a les condicions de contorn, s’ha pres únicament una condició d’aigües avall de 

cota coneguda (cota del mar a la desembocadura) per tractar-se d’un flux en règim lent. 

En el cas del temporal de llevant la cota imposada aigües avall és la 2,0 m. (a diferència 

de la resta de casos analitzats al projecte de l’endegament en que la cota era la 0,50 m en 

condicions normals del mar). 

 

La resta de paràmetres emprats han estat: 

 Coeficient de rugositat de Manning: 

  0,030 per la llera d’aigües baixes 

  0,04 pels talussos degut a la presència d’escullera 

  0,05 a la zona inundable del marge dret. 

 Coeficients d’expansió i de contracció per seccions amb transicions suaus: 

 CE=0,30 

 CC=0,10 

 



Per a l’anàlisi del comportament del nou pont en avinguda i comprovar que la seva 

capacitat hidràulica és suficient i que les sobreelevacions de la làmina d’aigua produïda 

aigües amunt del pont no superen els 30cm, s’estudien dos escenaris: 

 

 LLERA D’AIGÜES BAIXES AMB TEMPORAL DE LLEVANT (Cas V). 

Estudi de la cota de la làmina d’aigua del llit sense la infraestructura projectada i 

en condicions d’avinguda màxima i temporal de llevant al mar. Aquest escenari 

s'analitza amb la finalitat de poder comparar-lo amb situacions amb el pont, i així, 

poder comprovar les restriccions en el disseny de les obres de fàbrica establertes 

per l’ACA. Tal i com ja s’ha comentat, aquest cas coincideix amb l’escenari V del 

projecte abans esmentat. 

 

 LLERA AMB PONT: Anàlisi de la capacitat hidràulica del pont, L’eix en planta 

del pont creua la llera perpendicularment. La rasant del tauler descriu un suau 

acord convex, de tal forma que el punt central té la cota 15,33 mentre que l’extrem 

més baix té la 12,97. El cantell del pont és de 3,33m al centre llum. La cota del 

llit del Llobregat al punt de creuament amb el pont és la 2.65m. Dins de l’eix 

modelitzat, el pont es situa a la secció 2750, entre els perfils P28 i P29, 

corresponents a les seccions 2800 i 2700 respectivament. del model hidràulic amb 

HEC-RAS. Cal fer menció a la presència del pont de Mercabarna, ubicat aigües 

amunt del nou pont projectat, concretament a la secció 3374. 

 

La informació de l’eix i de la ubicació de les seccions transversals està adjuntada a 

l’Apèndix del present Annex, al plànol de Modelització de l’eix del torrent. 

 

Donada la geometria particular de les piles d’aquest pont i les limitacions del programa 

Hec-Ras pel que fa a la modelització de geometries complicades, ha calgut modelitzar les 

piles del pont a través d’una geometria de pila rectangular que reproduís les 

característiques hidràuliques de les reals. 

 

A tal efecte s’ha determinat una secció equivalent. En primer lloc s’ha obtingut la secció 

de pila que s’oposa al flux del riu per a cada metre d’alçada a partir de la pila prevista. 

De nou les limitacions del programa per modelitzar piles esgraonades d’aquest tipus ha 



obligat a reduir el nombre de discretitzacions de la pila i a suavitzar la geometria de la 

pila equivalent. Així doncs, s’ha pres una pila anàloga a l’anterior formada per un menor 

nombre de rectangles però de secció equivalent, sempre amb una àrea transversal superior 

per quedar del costat de la seguretat. La geometria finalment introduïda ha estat la 

següent: 

 

 

 

 

1.2.1.2. RESUM DE RESULTATS DE LA MODELITZACIÓ 

HIDRÀULICA 

 

A continuació es presenta un resum dels resultats més significatius obtinguts de l’anàlisi 

hidràulica. Els llistats i gràfics de l’anàlisi completa queden recollits a l’apèndix núm.3: 

Resultats del càlcul hidràulic del present Annex. 

 

 LLERA D’AIGÜES BAIXES AMB TEMPORAL DE LLEVANT: Tal i com 

quedava palès a l’escenari V, no es produeix desbordament de l’aigua fora del nou 



endegament del Llobregat per cap dels cabals analitzats. La cota de la làmina 

d’aigua a la secció de referència del pont (XS=2800) es situa a la cota 5,58 m. 

 

 LLERA AMB PONT: La infraestructura projectada resulta suficient des del punt 

de vista de capacitat hidràulica, ja que es respecta el criteri pel que fa a resguard 

lliure sense que la línia d’energia del flux entri en contacte amb la clau interior 

del pont. Pel que fa a la sobreelevació produïda respecte de la situació natural no 

es produeixen increments per sobre dels 30cm aigües amunt del pont. A 

continuació s’adjunten els resultats de les sobreelevacions i resguards obtinguts a 

les seccions pèssimes: 

 

Resultats de les cotes de la làmina d’aigua i les sobreelevacions obtingudes: 

 

 

 

En quant a reguards al pont: 

 

 

 

Secció Hec
XS Original Amb pont Dif. (m) Original Amb pont Dif. (m) Original Amb pont Dif. (m)

3595 6.27 6.43 0.16 5.60 5.72 0.12 3.47 3.50 0.03
3563 6.12 6.31 0.19 5.49 5.62 0.13 3.42 3.45 0.03
3531 6.14 6.33 0.19 5.50 5.63 0.13 3.41 3.44 0.03
3511 6.07 6.26 0.19 5.44 5.57 0.13 3.39 3.42 0.03
3491 6.21 6.39 0.18 5.54 5.67 0.13 3.41 3.45 0.04
3471 6.19 6.38 0.19 5.53 5.66 0.13 3.40 3.44 0.04
3460 6.29 6.47 0.18 5.60 5.73 0.13 3.42 3.46 0.04
3435 6.31 6.49 0.18 5.62 5.74 0.12 3.42 3.46 0.04
3410 6.33 6.51 0.18 5.63 5.75 0.12 3.42 3.46 0.04
3398 6.23 6.42 0.19 5.54 5.67 0.13 3.38 3.42 0.04
3350 6.13 6.33 0.20 5.46 5.60 0.14 3.35 3.39 0.04
3300 6.07 6.28 0.21 5.41 5.56 0.15 3.32 3.36 0.04
3250 6.02 6.24 0.22 5.36 5.51 0.15 3.29 3.33 0.04
3200 5.98 6.20 0.22 5.32 5.47 0.15 3.27 3.31 0.04
3150 5.93 6.16 0.23 5.27 5.43 0.16 3.24 3.28 0.04
3100 5.88 6.11 0.23 5.23 5.39 0.16 3.22 3.26 0.04
3050 5.83 6.07 0.24 5.18 5.35 0.17 3.19 3.23 0.04
3000 5.78 6.03 0.25 5.14 5.31 0.17 3.16 3.21 0.05
2962 5.74 6.00 0.26 5.10 5.28 0.18 3.15 3.19 0.04
2925 5.71 5.97 0.26 5.07 5.25 0.18 3.13 3.17 0.04
2900 5.68 5.94 0.26 5.05 5.23 0.18 3.12 3.16 0.04
2800 5.58 5.86 0.28 4.96 5.15 0.19 3.07 3.11 0.04

Q T=500anys Q=4000m3/s Q T=100 anys

Cota làmina Cota clau interior Resguard (m) Cota línia d'energia
Q T=500anys 5.86 12.15 6.29 6.56
Q=4000m3/s 5.15 12.15 7.00 5.72
Q T=100anys 3.11 12.15 9.04 3.31



Es conclou que el pont respecta tots els condicionants establerts per l’ACA, en quant a 

resguards i sobre elevacions. A més, no es produeix desbordament de l’aigua més enllà 

de la zona delimitada per les motes. Les sobreelevacions produïdes pel cabal de període 

de retorn de 100 anys són gairebé menyspreables. 

 

A l’apèndix de “Resultats de càlculs hidràulics” d’aquest annex, es poden trobar les taules 

de sortida amb les principals variables hidràuliques complementades amb les seccions 

transversals. 

 

A l’apèndix s’inclouen els perfils longitudinals comparatius entre la situació sense pont i 

amb pont pels diferents cabals: Q (T=100anys)=2823 m3/s, Q=4000 m3/s i Q 

(T=500anys)=4981 m3/s. 

 

 

1.2.2. EROSIÓ I PROTECCIÓ 

 

Un dels paràmetres decisius a l'hora de definir la fonamentació d'una estructura, tant en 

piles com en estreps, és la màxima soscavació produïda pel pas del riu o rierol en època 

d'avinguda. Aquest valor és determinant per a decidir la tipologia de la fonamentació 

(superficial o profunda), així com la profunditat de la mateixa. 

 

El material existent a la llera sol estar compost per partícules de diferents grandàries i 

amb escassa cohesió entre elles. En condicions de règim estable aquest material es troba 

en el fons en situació d'equilibri, però en situació d'avinguda, els grans cabals fan que se 

superi la velocitat crítica d'arrossegament i l'aigua comença a transportar els sòlids 

dipositats en el fons. Aquest fenomen es coneix amb el nom d'erosió general. 

 

Així mateix, quan s'estudia el comportament de l'aigua en les proximitats d'una estructura, 

les piles i els estreps d'aquesta suposen una reducció de la secció efectiva del riu, amb el 

consegüent augment de la velocitat de l'aigua. No obstant això, més importància posseeix 

el fenomen de les erosions locals provocades pels moviments secundaris amb component 



vertical que tenen lloc a causa de l'alteració del règim hidrostàtic de pressions en els 

voltants dels obstacles. 

 

En el primer cas, la plana d'inundació delimitada per l'avinguda de període de retorn de 

500 anys no arriba a arribar a els estreps d'aquest, no disposant-se piles dintre de la llera, 

pel que no resulta precís conducta a l'estudi d'erosions en aquest pas de fauna. No obstant 

això, com mesura de seguretat enfront d'avingudes, garantint l'estabilitat del peu dels 

terraplens, s'ha projectat la protecció amb escullera del peu del mateix. 

 

En apartats successius es desenvolupa la metodologia emprada per a l'obtenció de les 

erosions i proteccions necessàries, incloent les fórmules precises per a la seva aplicació. 

Així mateix, es recull els resultats obtinguts per als casos analitzats. 

 

 

1.2.2.1. INTRODUCCIÓ 

 

Un dels paràmetres decisius a l'hora de definir la fonamentació d'una estructura, tant en 

piles com en estreps, és la màxima soscavació produïda pel pas del riu, rierol o barranc 

en època d'avinguda. Aquest valor és determinant per a decidir la tipologia de la 

fonamentació (superficial o profunda), així com la profunditat de la mateixa. 

 

A continuació s'estudien aquests dos fenòmens per separat, sent l'erosió total en les piles 

que es troben dins de la llera, la suma d'aquests dos valors. 

 

 

1.2.2.2. SOSCAVACIÓ I PROTECCIÓ DE FONAMENTACIONS 

1.2.2.2.1. EROSIÓ LOCAL EN PILES. 

 

Per al càlcul de la màxima erosió local produïda en una pila, amidada des del fons de la 

llera en situació d'avinguda, s'empra el mètode de Laursen modificat, que s'exposa a 

continuació. 



 

La llei enunciada per Laursen mitjançant mètodes empírics permetia obtenir els valors 

màxims de soscavació en piles en situació d'avingudes. Aquesta primera regla s'expressa 

mitjançant la següent fórmula: 
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 e: Màxima profunditat d'erosió (m). 

 y: Calat (m). 
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b: Longitud del costat menor de la pila (m). 

L’: Longitud del costat major de la pila (m). 

: Angle d'incidència del corrent amb la pila. 

 

No obstant això, estudis posteriors a les investigacions de Laursen van aconsellar 

modificar aquesta llei per a valors baixos de la relació 
b

y
. La fórmula que engloba tot el 

rang de valors del quocient citat és la qual s'indica a continuació: 
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La primera d'aquestes fórmules abasta tot el rang de valors habituals, mentre que l'última 

expressió esmentada resulta interessant per la seva generalitat, que la fa aplicable fins i 

tot en el cas d'estreps situats a la llera menor. 



En aquest cas, per a les piles dels ponts es té un valor per a l’erosió local de: 

 

 Pila 

 Costat menor Costat major Angle esviatge   

 b (m) L' (m) α (º) α (rad) b* 

pila 1 12.4 14.8 0.5 0.00873 12.53 

pila 2 12.4 14.8 0.5 0.00873 12.53 

 

 

 y/b* e1 (m) 

pila 1 0.599 15 

pila 2 0.599 15 

 

És important assenyalar que els valors d'erosió local obtinguts es mesuren des del fons 

del perfil de la llera en situació d'avinguda, pel que caldrà afegir-li el terme corresponent 

a l'erosió general per a obtenir el valor total de la soscavació a la pila. 

 

 

1.2.2.2.2. EROSIÓ GENERAL DE LA LLERA 

 

L'erosió general de la llera d'un riu, rierol o barranc es produeix quan velocitats 

excessivament altes comencen a transportar material del fons, podent ser aquest transport 

mitjançant arrossegament, suspensió o implico (una combinació dels dos anteriors) en 

funció de la grandària de les partícules que es desplacen i la velocitat de l'aigua. 

 

En qualsevol cas, no ha de rebutjar-se aquest valor d'erosió general en el càlcul de l'erosió 

fluvial, ja que en ocasions pot ser tant o més important que el local i específic de l'obra, i 

la seva ignorància conduiria a resultats totalment erronis. 

 

L'erosió general depèn en gran mesura de les característiques de la llera en el punt d'estudi 

(trams regulars, estrenyiments, incorporacions d'afluents, colzes...). Així mateix, 

existeixen diferents mètodes per al càlcul de la profunditat màxima de la llera en època 

d'avingudes. Els més importants són els següents: 

 



 Fórmules de règim. 

 Fórmules d'equilibri estàtic. 

 

S'utilitzarà per al càlcul la formulació de Blench modificada, corresponent al primer 

d'aquests grups, ja que el càlcul pel mètode d'equilibri estàtic sol conduir a resultats 

excessivament conservadors. 

 

Les fórmules de règim permeten calcular el màxim calat durant l'avinguda. Calculant la 

cota de la làmina d'aigua durant aquesta avinguda i restant-li l'esmentat calat, s'obté 

directament la cota dla llera en situació d'avinguda. La diferència entre aquesta cota i la 

de la llera amidada en situació d'aigües baixes, determina el valor de l'erosió general en 

un punt. 

 

Segons això, l'expressió de Blench modificada per a obtenir el calat màxim durant una 

avinguda és la indicada a continuació: 
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yr   Calat de règim. 

q  Cabal per unitat d’amplària en la llera menor. 

g  Acceleració de la gravetat. 

  Factor dimensional funció de la grandària del material dla llera, que 

 es pot obtenir del gràfic de la figura 10.5.3.2.3.1. 

yc  Calat crític de la zona del curs menor. 

 

El calat yr  és el mitja del curs menor, i per obtenir el pèssim és necessari multiplicar 

aquest valor por un coeficient corrector K que pren diferents valors en funció de la 

morfologia del curs: 

K = 1,25  Tram recte del curs 

K = 1,50  Colze moderat 



K = 1,75  Colze acusat 

K = 2   Colze abrupte 

 

 

 

Factor  de l’ equació de règim. 

De les dades anteriors, s’obté un valor per a l’erosió general e2 de 6,1m, tenint en compte 

que l’erosió e2=K·Yr –Y (diferència entre el calat màxim i el calat en avinguda) i que el 

diàmetre mitjà representatiu de la llera és de 0,4 mm segons la informació de l’estudi 

geotècnic. 

 

 Ø α K yr e2 

pila 1 0.4 3 1.25 9.810 4.8 

pila 2 0.4 3 1.25 9.810 4.8 

 

 

Tenint en compte els valors precedents, se n’extreu que la màxima erosió produïda a la 

llera entorn a les piles és d’uns 19,8m: 

 

 Erosió local e1 Erosió general e2 E total(m) 

pila 1 15.0 4,8 19.8 



pila 2 15.0 4,8 19.8 

 

 

1.2.2.3. PROTECCIÓ CONTRA LA EROSIÓ. 

REVESTIMENT AMB ESCULLERA 
 

Per a reduir l'eventual erosió en les piles i els estreps de les estructures que es troben 

situades dintre de les diferents lleres, es col·locaran unes proteccions d'escullera al voltant 

de la fonamentació de les mateixes. 

 

El dimensionament de les proteccions d'escullera a col·locar s'ha realitzat d'acord amb les 

indicacions que apareixen en l'estudi per al “Control de l'Erosió Fluvial en Ponts” 

publicada pel ministeri d'Obres Públiques i Transport. Segons aquest mètode, es calcularà 

primer la grandària necessària per a garantir l'estabilitat de la protecció en el fons del 

rierol, procedint-se posteriorment al disseny de la seva disposició en l'obra. 

 

Per al càlcul de les dimensions de l'escullera se segueixen les indicacions de l'apartat “5.4. 

Grandària dels blocs d'escullera”, de la publicació citada anteriorment. Segons aquest 

mètode, s’estableix en funció de la velocitat màxima, una grandària dels blocs a partir del 

com el corrent no és capaç d'arrossegar-los. La velocitat en la qual comença 

l'arrossegament pot calcular-se mitjançant l'expressió: 
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V0  Velocitat mitja de començament d'arrossegament en la vertical del punt. 

R Ràdio hidràulic, igual a la secció mullada dividida pel perímetre mullat 

K  Factor dimensional. 

D Diàmetre de l'esfera d'igual volum que l'element representatiu del material 

del fons. 

S  Pes específic del material. 

  Pes específic del fluid. 



g  Acceleració de la gravetat. 

El paràmetre K és un factor dimensional en funció del tipus de protecció i del material 

present en la llera del riu, i que pot adoptar els següents valors: 

 

K = 1 Per al cas d'un llit pla constituït tot ell pel mateix material.  

K = 0,95   Per a proteccions en tota l'amplària de la llera i sense dunes. 

K = 0,90 Per a proteccions aïllades sense transport sòlid en dunes, o per a 

proteccions en tota l'amplària de la llera amb dunes. 

K = 0,85 Per a proteccions aïllades i transport sòlid de material de la llera 

en dunes. 

 

No obstant això, la velocitat admissible es veu així mateix disminuïda per la influència 

dels suports de l'estructura. Aquesta reducció s'expressa de la següent forma: 
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V0* Velocitat mitja de començament d'arrossegament tenint en compte la 

influència dels suports de l'estructura. 

 

menor cauce elen  unitario Caudal

apoyo elpor  dointercepta Caudal
  

 

El valor de  es dedueix tenint en compte el cabal interceptat pel suport 

 

 Vo* γs K d pes 

pila 1 7.127 2.65 0.95 1.10 1800 

pila 2 7.127 2.65 0.95 1.10 1800 

 

 

Considerant un pes específic de l'escullera de 26 KN/m3 i un valor de K=0.95, s'obté un 

diàmetre mínim d'escullera de 110 cm. Per poder-se considerar com a protecció 



d’escullera, cal que aquesta disposi de com a mínim dues capes. A més, per assegurar la 

seva estabilitat, es formigonarà la primera capa. 

 

Un altre punt important a tenir en compte és la dimensió en planta del mantell. Es 

recomana dimensionar per la seva amplària, entenent com a tal la distància des de la vora 

de la protecció fins al contorn del suport de l' estructura. Per a l’estructura estudiada, amb 

piles sobre la llera menor, es recomana una amplària igual a la erosió local eL. D’altra 

banda, es recomana que la capa d’escullera es col·loqui a una profunditat igual al del 

valor de l’erosió general. D'aquesta forma el recobriment des del parament de la pila haurà 

de ser superior a 15 m. Així, amb aquestes dimensions es respecta àmpliament el 

condicionament últim per a l'extensió del mantell, segons la qual aquest deu ser sempre 

d, sent d el diàmetre de l'esfera equivalent als elementssuperior a 4 d'escullera. 

 

És important destacar que aquestes dimensions són vàlides mentre la protecció es 

col·loqui a la cota de la llera d'avingudes (a una profunditat igual a l'erosió general 

respecte de la cota del llit del curs en situació normal). En el cas que no es complís aquesta 

premissa, l'ample del mantell variarà linealment amb la profunditat, sent òbviament nul·la 

a la cota de màxima erosió eT i augmentant a mesura que la cota de recolzament de 

l’escullera es situa per sobre de la cota d’erosió general. En aquest cas, la diferència entre 

la cota de l’erosió general i la cota de l’escullera fa augmentar la longitud en planta del 

mantell en 2,8 m. Per tant, l’amplada haurà de ser superior a 17,80m. 

 

Respecte a l'espessor de les capes d'escullera, les recomanacions del M.O.P.T. aconsellen 

un mínim de dues vegades el diàmetre de l'esfera equivalent a la grandària de l'escullera: 

 

0 = 2 d = 2  1,10 = 2,20 m 

 

Seguint les indicacions anteriors, es disposarà una segona capa d’escullera formada per 

blocs de 0,90 m. de diàmetre amb un pes de 1,200 kg. No obstant això, és excessivament 

car exigir un pes com l'indicat a la totalitat de les pedres col·locades, encara que si que 

han de complir-se una sèrie de condicionaments respecte a la granulometria. En primer 

lloc haurà d’incrementar-se l’espessor mínim en una proporció: 
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Sent  c el tant per cent dels elements amb pes inferior al de càlcul amb pes inferior al 

càlcul P. En qualsevol cas, tindran que complir-se las dues condicions següents: 

 

C < 50 

Pmínimo > 1/3  P 

 

Per altra banda es posa també un límit superior a la corba granulomètrica, tal com s'indica 

en la figura següent Per altra banda es posa també un límit superior a la corba 

granulomètrica, tal com s'indica en la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Límits de la corba granulomètrica. 

 

La capa superior del revestiment d’escullera es formigonarà a fi de garantir la durabilitat 

de l’obra i la perfecta estabilitat de les piles afectades. 

 

Per últim, és important destacar la necessitat de col·locació d’un material filtre entre el 

material de la llera i l’escullera, ja que la important diferència de grandària entre aquests 

pot ocasionar l’ascens de fins a través de l’escullera. Si això succeís, els blocs veurien 

afectada la seva base i caurien a majors fondàries, deixant al descobert les obres que es 

volen protegir. La protecció a col·locar haurà d’estar composta por un material que 

s’escalonarà entre el vint per cent de la grandària mitja de l’escullera i tres cops la de la 

llera, i amb un espessor del 50% del diàmetre mitjà de l’escullera. 

 

 

1.2.3. ESTUDI DE L’EXECUCIÓ DE PILONS 

 

Essencialment el terreny sobre el que es fonamenta el pont de la carretera port-aeroport 

està constituït per argiles, llims, sorres i graves d’origen deltaic del riu Llobregat. 



D’aquesta manera, per garantir als fonaments, tant de piles com d’estreps, una 

determinada capacitat portant i una deformabilitat reduïda enfront les càrregues 

transmeses per l’estructura, així com evitar una possible soscavació de les mateixes, es fa 

necessària la utilització de pilons. Aquests seran de formigó “in situ”de 1.5 metres de 

diàmetre perforats o excavats, que utilitzaran camises (tubs metàl·lics) recuperables per 

minimitzar al màxim possible la connexió entre l’aqüífer superior i inferior existents sota 

l’estructura  

Per tal de minimitzar el risc de contacte entre aqüífers, el procés d’execució dels pilots es 

realitzarà tenint en compte les següents prescripcions com a  mesures correctores: 

 L’intubació s’introduirà al terreny acompanyant a l’excavació sempre per 

davant de l’excavació. Així es reduirà la possible alteració del terreny al voltant de la 

camisa metàl·lica, reduint per tant, la comunicació entre aqüífers. 

 Es procedirà al formigonat per davant de la retirada de la camisa metàl·lica, 

de tal forma que no hi pugui haver cap desmoronament dins de l’orifici de l’excavació i 

per tant, reduint novament la possible alteració del terreny al voltant de la camisa 

metàl·lica. Aquesta intubació metàl·lica s’avançarà fins a la cota requerida, i s’enretirarà 

la camisa al mateix temps que es realitzi el formigonat del pilot segellant-se d’aquesta 

forma la perforació a mesura que es realitza l’extracció, minimitzant novament la 

possibilitat de comunicació entre aqüífers.  

Amb tot això, la utilizació d’entubació metàl·lica recuperable, minimitzarà el risc de 

possible contaminació mediambiental, que pogués produir-se en el cas d’utilitzar el 

mètode de perforació mitjançant llots bentonítics o polímers durant la excavació de pilots. 

 En cap moment per realitzar la perforació dels pilots, s’utilitzarà ni aigua 

del mar ni aigua del riu de trams on hi pugui haver intrusió salina del mar. 

D’aquesta manera l’únic risc de possible contacte entre aqüífers es pot produir en les 

següents circumstàncies: 

 Durant la perforació es pot alterar lleugerament el terreny al seu voltant, que 

donada la naturalesa d’aquest, s’estima que aquesta alteració pugui ser centimètrica, 

creant-se una petita corona en la que el coeficient de permeabilitat K sigui lleugerament 

superior al natural del terreny. 



 Únicament durant les hores de perforació del pilot, en aquesta petita corona 

de material alterat d’una longitud aproximada d’entre 15 i 20 metres (espessor de 

l’aqüitard) es pot arribar a produir circulació de l’aigua. La longitud a recórrer per l’aigua 

en una corona de material de permeabilitat semblant al terreny natural fa poc probable 

que en l’interval de temps que dura la perforació es produeixi comunicació. 

 A més, durant el procés de formigonat al enretirar la camisa, aquesta corona 

estarà sotmesa a la pressió transmesa pel formigó i la penetració del morter del mateix, 

amb el que la permeabilitat K del terreny tornarà a reduir-se notablement assolint valors 

semblants als originals. 

 

1.2.4. PROCÉS CONSTRUCTIU DE FONAMENTACIONS 

 

Durant el procés constructiu dels fonaments del pont, piles i estreps, per tal de minimitzar 

el risc de contacte entre l’aigua del riu (amb intrusió marina) amb l’aigua de l’aqüífer 

superficial, es generaran recintes estancs mitjançant palplanxes i bombejos interiors al 

mateix reduint el nivell d’aigua fins al nivell de la fonamentació, en aquest cas al a la cota 

inferior dels encepats. 

 

El procés constructiu es detalla a continuació: 

1. Execució de la palplanxa provisional pel desviament local del curs del riu al 

voltant de la zona on s’executarà la fonamentació. 

2. Realització de la plataforma provisional per a l’emplaçament de la maquinaria 

d’execució dels pilots. 

3. Execució dels pilots. 

4. Execució del recinte estanc al voltant de la zona de la fonamentació mitjançant 

l’ús de palplanxes 

5. Instal·lació de la xarxa de bombeig interna al recinte estanc, amb extracció 

d’aigua únicament fins a la cota inferior de l’encepat. 

6. Excavació i demolició de l’excedent dels caps dels pilots 



7. Execució de l’encepat 

8. Execució de les proteccions d’escullera. 

9. Restauració de la part de llera ocupada suprimint la palplanxa provisional. 

 

Al document núm. 2 plànols es poden consultar els plànols corresponents al procés 

constructiu tot just descrit. 

 

 

1.3. OBRES DE DRENATGE MENORS 

 

Pel dimensionament de les obres de pas, s’ha seguit les indicacions de la Instrucción 5.2-

I.C. de Drenatge Superficial del Ministeri de Foment i les recomanacions de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

 Per 200 m3/s > Q500 ≥ 50 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics, la 

sobreelevació provocada per la infraestructura per a l’avinguda associada a 500 

anys de període de retorn haurà de ser menor de 0,3 m sobre el nivell actual sense 

la infraestructura a projectar o modificar (ACA). 

 Es permet que la sobreelevació produïda sobrepassi el límit de 0,30 m sempre i 

quan es justifiqui degudament l’absència d’afectacions a tercers o bé si 

s’estableixen mesures per evitar la inundació (ACA). 

 El resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior 

de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500 serà superior a 0,5 m i es comprovarà 

que la línia d’energia no toca la clau de l’obra. Quan el risc d’obstrucció de l’obra 

sigui alt el resguard lliure serà d’1 m i si el risc d’obstrucció és alt, el resguard 

lliure serà d’1,5 m (ACA). 

 Totes les obres de drenatge menors han de ser visitables. Les dimensions interiors 

no seran inferiors a 2 m en les seccions circulars i 2x2 m2 en les rectangulars. 

(ACA) 



 Les obres de drenatge amb cabals superiors a 3 m3/s no seran inferiors a 2 m 

(ACA). 

 S’haurà de pertorbar el menys possible la circulació de l’aigua per la seva llera 

natural, sense excessives sobreelevacions del nivell d’aigua, que poden provocar 

aterraments aigües amunt, ni augments de velocitat, que poden provocar erosions 

aigües avall. Per això els pendents i cotes d’entrada i sortida de les obres de 

drenatge coincidiran sempre que sigui possible amb la seva llera natural (5.2-IC). 

 L’angle de les aletes amb la corrent de l’embocadura d’entrada serà de 15º a 75º 

(5.2-IC). 

 El resguard mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua i la superfície de la 

plataforma serà de 0,50 m per a les obres de drenatge transversal (5.2-IC). 

 La velocitat mínima serà superior a 0,6 m/s, per al cabal mínim i la velocitat 

màxima inferior a 6 m/s, a fi de garantir l’autoneteja, evitant sedimentacions per 

velocitats petites o erosions per tot el contrari (5.2-IC). 

  Els tubs es dissenyen, sempre que es pugui, per a que a un 75% del seu calat 

siguin capaços de transportar el cabal màxim, per d’aquesta manera garantir que 

mai funcionin en càrrega (5.2-IC). 

 
Pel disseny de les obres de drenatge transversals menors s’ha tingut en compte el fet que 

la traça discorre per uns terrenys pràcticament plans amb pendents gairebé imperceptibles 

de l’ordre del 1-5/1000, ocupats en l’actualitat per camps de regadiu. Aquests terrenys es 

caracteritzen per tenir una escorrentia superficial de tipus difús, sense cap curs natural 

d’aigua definit. 

 

Cal recordar però, que segons l’INUNCAT, la zona del Prat es classifica com a inundable, 

degut a que el tram de llera natural del riu Llobregat que es situa aigües amunt del nou 

tram canalitzat resulta no tenir prou capacitat per suportar una avinguda de període de 

retorn de 500 anys, produint-se un desbordament de l’aigua que afecta a la zona objecte 

de l’estudi.  

 

Així doncs, tot i que els terrenys travessats pel vial no intersequen cap curs natural d’aigua 

(a excepció del riu Llobregat) cal disposar elements de drenatge transversal per tal de 



permeabilitzar la carretera i evitar que es produeixi una inundació aigües amunt d’aquesta. 

Aquest fet pren especial importància al marge dret del Llobregat, on la presència del 

terraplè del tram Ib que dóna accés al pont sobre el Llobregat pren alçada, esdevenint un 

obstacle transversal per l’escorrentiu difús d’aigua que circula cap el mar. 

 

En aquest sentit, s’han disposat quatre obres de drenatge consistents en tubs de formigó 

de 2,0 m. de diàmetre. Les característiques d’aquestes O.D.T. es detallen al quadre 

següent: 

 

Núm. OD 
Secció 
viària 

Pk 

OD Longitud 
Pendent 

mín 
Cabal 
75% 

Velocitat 
75% 

Tipologia Dimensions (m) 1(m) (m/m) (m3/s) (m/s) 

ODT Ib 0,1 Tram Ib 0+080 Tub formigó Ø=2 34.50 0.005 6.38 2.53 

ODT Ib 0,2 Tram Ib 0+110 Tub formigó Ø=2 40.50 0.005 6.38 2.53 

ODT Ib 0,3 Tram Ib 0+140 Tub formigó Ø=2 47.00 0.005 6.38 2.53 

ODT Ib 0,4 Tram Ib 0+170 Tub formigó Ø=2 54.50 0.006 6.99 2.77 

 

 

PLA DIRECTOR D’AIGÜES PLUVIALS 

 

A més de les consideracions abans mencionades alhora de dissenyar les obres de drenatge, 

també s’ha realitzat una consulta del Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de 

l’EMSHTR a fi de compatibilitzar les O.D. dissenyades amb les contemplades al Pla 

Director en cas que fos necessari. 

 

Segons aquest estudi, amb el desenvolupament del P.E.S.M. dels sistemes 3 i 5, al Prat es 

van construir una sèrie de col·lectors concentradors de caràcter unitari, on les aigües 

residuals eren derivades cap el col·lector interceptor que, anat per la zona sud del nucli 

urbà, condueix les aigües cap a la E.D.A.R. del Baix Llobregat. En particular, a la zona 

d’estudi es troben: 

 el col·lector del polígon Pratenc, constituït per una secció en calaix de 

2.4x1.1 m fins el C/Número 113 i posteriorment un bicel·lular de 2x3.0x1.1 

m. 



 el col·lector de la rotonda de la carretera B-250 abans del pont de 

mercabarna, que connecta amb el col·lector de la carretera de la Marina. 

 
Cal dir que cap de les O.D. TRANSVERSAL projectades interactua amb aquests 

col·lectors. Veure plànol adjunt amb la ubicació dels col·lectors a l’Apèndix 4: Plànol Pla 

Director. 

 

 

2. DRENATGE LONGITUDINAL 

 

El sistema de drenatge longitudinal projectat té com a principal objectiu evacuar l’aigua 

acumulada a la plataforma i enviar-la cap a un punt d’abocament adient (col·lectors 

existents). A més, s’ha posat especial cura en preservar l’entorn hídric en el que es troba 

la traça, tot evitant que l’aigua “bruta” que procedeixi de la plataforma arribi als camps 

de cultiu. A tal efecte, s’han projectat els següents elements de drenatge longitudinal: 

 per a la recollida de l’aigua que cau a la plataforma s’ha disposat d’una sèrie 

d’embornals ubicats al marge del carril, generalment entre la calçada i la vorera. 

L’espaiament entre embornals es de 20-18 m, distància depenent de la capacitat 

d’aquests en funció del pendent de la calçada. 

 els embornals es complementen amb una xarxa de tubs col·lectors que 

recullen l’aigua i la condueixen cap als col·lectors interceptors existents a la zona. La 

xarxa de tubs col·lectors està formada per tubs de PRFV amb diàmetre 40 cm. 

 pel que fa a l'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la 

calçada, s’elimina cap a les vores de la plataforma a causa del pendent transversal 

d'aquesta. Per això es dota d'un bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per 

a la dita evacuació. 

 A la mitjana del vial es col·loca una barrera rígida tipus New Jersey amb 

forats a la seva base per tal de permetre el pas de l’aigua a través seu. 

 

2.1. DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC 



 

Basant-se en les indicacions de la Instrucción 5.2-I.C. de Drenatge Superficial del 

Ministeri de Foment i les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua s’han 

dimensionat tots els elements del drenatge longitudinal. 
 

 

2.1.1. TUBS I CONDUCCIONS 

 

Veure document núm. 2: Plànols 

Col·lector: Tub PRFV (polièster reforçat amb fibres de vidre) D400 mm. 

Embornal voral: Tub PRFV D150 x 3 mm 

Embornal vorada: Tub PRFV D100 x 3 mm 

Evacuació accidental: Tub PRFV 1C/18.75 D150 

 

 

2.1.2. REIXES D’EMBORNALS 

 

Veure document núm. 2: Plànols 

Les reixes es projecten com a elements d’intercepció que fan compatible la recollida 

d’aigües de la pròpia calçada.  

Aquestes han d’ésser adequades, segons la normativa, per al tràfic rodat que ha de passar 

per sobre d’elles. Per aquest motiu han de complir les condicions següents: 

 

 La superfície ha d’ésser suficientment llisa i es tindrà en compte l’acabat del ferm 

o zona contigua, de manera que l’aigua no passi pel costat de la reixa sense entrar 

en aquesta. 

 Les ranures de la reixa es col·locaran perpendiculars al sentit de circulació per evitar 

molèsties i perill als ciclistes. 

 S’evitarà la instal·lació de reixes a la calçada de circulació ràpida. 

 La reixa ha d’ésser difícilment movible i tindrà un bona assentada. Tanmateix, 

haurà de tenir la resistència necessària  per suportar als vehicles que passin per 

sobre d’ella. 

  



Es proposen dues tipologies de reixes de fosa dúctil, una per als embornals ubicats al 

marge dels vorals a la plataforma i unes disposades al llarg de les voreres laterals del pont. 

Les dimensions de la reixa dels vorals és de 700x300mm, mentre que les reixes de les 

boneres de la vorera del pont són de 340x225mm i estan especificades al document Nº2 

“Plànols”, podent-se utilitzar qualsevol de característiques similars. Les característiques  

necessàries per determinar la capacitat hidràulica de la reixa proposada són les següents : 

 

Longitud x Amplària : 750 x 300 mm / 340x225mm 

Alçada : 45 mm. 

 

En aquest tipus de reixa les barres són perpendiculars a la direcció del flux de l’aigua. 

Per aquestes condicions la reixa interceptarà un cabal de : 

 

Q = L x H3/2 / 60 / (1 + 15 x J) 

 

Q  és el cabal interceptat en l/s 

L  amplària lliure en cm 

H  la profunditat de l'aigua des de la vora inferior de l’obertura, 

 mesurada al seu centre en cm 

J  pendent longitudinal en m/m. 

 

Utilitzant les anteriors fórmules, i per aquests tipus de reixes, s’obtenen els cabals 

interceptats per les boneres a drenar i l’intereix màxim entre aquestes. En general, a la 

resta del vial,  l’intereix entre embornals varia entre 22,50 i 15 m en funció del pendent 

longitudinal del tram, reduint-se la capacitat de les boneres i disminuint l’intereix a 

mesura que augmenta el pendent del tram. El cas més desfavorable es produeix a les 

rampes d’accés al pont on el pendent longitudinal del tram obliga a apropar els embornals 

entre si fins a 15m. En cap cas es permet que la zona per on discorre l’aigua sobrepassi 

(ample T segons la taula següent) l’ample del voral.  

 

La taula següent mostra els resultats dels càlculs: 

 



Conca Tram Embornals S(1) Q(1) Long q(1) pendent pendent Ample Qmax Qmax.emb Qemb Nº intereix

Km
2

m
3

/s tram m
3

/s long. tram transv. tram inund. T(m) cuneta m
3

/s m
3

/s embornals (m)
D1 Tram Ia Dreta E1 0.000158 0.0143 15 0.00095 0.049 0.02 0.50 0.0006 0.0147 0.0143 1 15.00

D2 Tram Ia Dreta E2 - E12 0.002153 0.1948 205 0.00095 0.020 0.02 0.50 0.0004 0.0195 0.0177 11 20.00

D3 Tram Ia Dreta E13 - E16 0.000998 0.0903 95 0.00095 0.005 0.02 0.50 0.0002 0.0236 0.0226 4 20.00

D4 Tram Ia Dreta E17 - E18 0.000431 0.0390 41 0.00095 0.020 0.02 0.50 0.0004 0.0195 0.0195 2 20.00

D5 Rotonda Oest E19 - E20 0.00042 0.0380 40 0.00095 0.005 0.02 0.50 0.0002 0.0236 0.0190 2 20.00

D6 Rotonda Oest E21 - E24 0.00084 0.0760 80 0.00095 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0190 4 20.00

D7 Rotonda Oest E25 0.00024 0.0217 32 0.00068 0.005 0.02 0.50 0.0002 0.0236 0.0217 1 20.00

D8 Tram IIa Dreta E29 - E39 0.001733 0.1568 165 0.00095 0.050 0.02 0.50 0.0006 0.0145 0.0143 11 15.00

Pont Dreta E40 - E47 0.001575 0.1471 150 0.00098 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0184 8 18.75

Vorera Dreta EP1- EP8 0.0006 0.0622 150 0.00041 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0132 0.0078 8 18.75

D9 Tram IIa Esq. E56 - E66 0.00168 0.1520 160 0.00095 0.050 0.02 0.50 0.0006 0.0145 0.0138 11 15.00

Pont Esq E48 - E55 0.001575 0.1471 150 0.00098 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0184 8 18.75

Vorera Esq EP9- EP16 0.0006 0.0622 150 0.00041 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0132 0.0078 8 18.75

D10 Rotonda Oest E26 0.000231 0.0209 22 0.00095 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0209 1 20.00

D11 Rotonda Oest E27 - E28 0.00042 0.0380 40 0.00095 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0190 2 20.00

D12 Tram Ia Esq. E67 - E72 0.001176 0.1064 112 0.00095 0.005 0.02 0.50 0.0002 0.0236 0.0177 6 20.00

D13 Tram Ia Esq. E73 - E82 0.002116 0.1914 201.5 0.00095 0.020 0.02 0.50 0.0004 0.0195 0.0191 10 20.00

D14 Tram Ia Esq. E83 - E84 0.00021 0.0190 20 0.00095 0.049 0.02 1.00 0.0040 0.0205 0.0190 1 20.00
D15 Pont Dreta E85 - E94 0.00189 0.1471 180 0.00082 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0163 9 20.00

Vorera Dreta EP17- EP24 0.0006 0.0622 150 0.00041 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0132 0.0078 8 18.75
D16 Pont Esq E108 - E116 0.00189 0.1471 180 0.00082 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0163 9 20.00

Vorera Esq EP25- EP32 0.0006 0.0622 150 0.00041 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0132 0.0078 8 18.75
D18 Rotonda Est E117 - E126 i E139* 0.002415 0.2185 200 0.00109 0.010 0.02 0.50 0.0003 0.0220 0.0219 10 20.00
D19 Tram Ic Esq. E127 - E134 0.00108 0.0977 120 0.00081 0.070 0.02 0.75 0.0023 0.0147 0.0122 8 15.00

Tram Ic Esq. E135 - E139 0.00108 0.0977 105 0.00093 0.002 0.02 0.50 0.0001 0.0248 0.0195 5 22.50
D20 Tram Ic Dreta E95 - E102 0.001411 0.1277 120 0.00106 0.070 0.02 0.75 0.0023 0.0147 0.0142 9 15.00

Tram Ic Dreta E103 - E107 0.000941 0.0851 90 0.00095 0.002 0.02 0.50 0.0001 0.0248 0.0213 4 22.50

T: ample inundat del voral just abans de l'entrada a la bonera.

* Als embornals E123 i E139 els hi pertoca un cabal tributari igual a la meitat de la resta, és a dir 0,011 m3/s
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                                                                                                                             MILLORA GENERAL. NOVA CARRETERA. VIAL PORT-AEROPORT. TRAM 1, ENTRE LA B –250 I POLÍGON PRATENC. TRAM: EL PRAT DE LLOBREGAT. 
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LLERA LLOBREGAT SENSE 
INFRAESTRUCTURA 

 



  

HEC-RAS  Plan: Cas 5   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q100
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 3595    Q100 1600.00 -1.56 4.30 7.54 3.98 3.55 1.40 3.95 0.001007 2.83 584.40 135.90 137.54 4.25 0.41
Aguas altas 3563    Q100 1600.00 -1.57 4.23 7.50 4.04 3.46 1.39 3.88 0.007982 2.87 571.72 135.28 136.95 4.17 0.42
Aguas altas 3531    Q100 1600.00 -1.57 4.23 7.46 4.05 3.41 1.30 3.80 0.001006 2.79 589.63 139.40 141.05 4.18 0.41
Aguas altas 3511    Q100 1600.00 -1.58 4.21 7.44 4.05 3.39 1.30 3.78 0.001022 2.81 586.66 139.31 140.94 4.16 0.41
Aguas altas 3491    Q100 1600.00 -1.58 4.31 7.05 3.64 3.41 1.13 3.75 0.000835 2.56 640.93 148.85 150.51 4.26 0.38
Aguas altas 3471    Q100 1600.00 -1.58 4.30 7.07 3.40 1.11 3.73 0.000819 2.54 647.05 150.33 151.99 4.26 0.37
Aguas altas 3460    Q100 1600.00 -1.58 4.36 7.07 3.64 3.42 0.98 3.71 0.000698 2.36 694.07 159.17 160.84 4.32 0.35
Aguas altas 3435    Q100 1600.00 -1.58 4.45 7.09 3.66 3.42 0.87 3.68 0.000612 2.25 726.19 163.27 165.30 4.39 0.33
Aguas altas 3410    Q100 1600.00 -1.59 4.46 7.11 3.68 3.42 0.81 3.66 0.000568 2.18 751.25 168.30 170.32 4.41 0.32
Aguas altas 3398    Q100 1600.00 -1.59 4.41 7.12 3.73 3.38 0.92 3.65 0.000717 2.29 705.13 160.02 161.65 4.36 0.34
Aguas altas 3374    Bridge
Aguas altas 3350    Q100 1600.00 -1.59 4.38 7.50 4.15 3.35 0.84 3.60 0.000627 2.22 732.15 167.27 168.99 4.33 0.33
Aguas altas 3300    Q100 1600.00 -1.60 4.37 9.50 6.18 3.32 0.81 3.57 0.000616 2.20 739.78 169.47 171.18 4.32 0.32
Aguas altas 3250    Q100 1600.00 -1.60 4.35 7.50 4.21 3.29 0.78 3.53 0.000605 2.18 747.43 171.67 173.37 4.31 0.32
Aguas altas 3200    Q100 1600.00 -1.61 4.34 6.95 3.68 3.27 0.74 3.50 0.000595 2.15 755.01 173.87 175.57 4.30 0.32
Aguas altas 3150    Q100 1600.00 -1.61 4.33 6.90 3.66 3.24 0.72 3.47 0.000585 2.13 762.56 176.08 177.76 4.29 0.32
Aguas altas 3100    Q100 1600.00 -1.62 4.32 6.86 3.64 3.22 0.69 3.44 0.000575 2.11 770.13 178.28 179.96 4.28 0.31
Aguas altas 3050    Q100 1600.00 -1.62 4.31 6.81 3.62 3.19 0.66 3.41 0.000565 2.09 777.63 180.49 182.16 4.27 0.31
Aguas altas 3000    Q100 1600.00 -1.63 4.30 6.77 3.60 3.16 0.63 3.38 0.000556 2.07 785.16 182.70 184.37 4.26 0.31
Aguas altas 2962    Q100 1600.00 -1.63 4.29 6.73 3.58 3.15 0.61 3.36 0.000549 2.05 790.81 184.37 186.02 4.25 0.31
Aguas altas 2925    Q100 1600.00 -1.63 4.28 6.70 3.57 3.13 0.59 3.34 0.000543 2.04 796.26 186.02 187.67 4.24 0.30
Aguas altas 2900    Q100 1600.00 -1.64 4.28 6.67 3.56 3.12 0.58 3.32 0.000539 2.03 800.03 187.13 188.78 4.24 0.30
Aguas altas 2800    Q100 1600.00 -1.65 4.25 6.58 3.51 3.07 0.52 3.27 0.000522 1.99 814.90 191.57 193.20 4.22 0.30
Aguas altas 2700    Q100 1600.00 -1.66 4.23 6.49 3.47 3.02 0.47 3.22 0.000506 1.95 829.69 196.01 197.63 4.20 0.29
Aguas altas 2600    Q100 1600.00 -1.67 4.21 6.40 3.42 2.98 0.42 3.16 0.000491 1.92 844.39 200.46 202.06 4.18 0.29
Aguas altas 2500    Q100 1600.00 -1.68 4.19 6.31 3.38 2.93 0.38 3.11 0.000477 1.89 859.02 204.91 206.50 4.16 0.29
Aguas altas 2400    Q100 1600.00 -1.69 4.17 6.22 3.33 2.89 0.33 3.06 0.000464 1.85 873.50 209.37 210.95 4.14 0.28
Aguas altas 2300    Q100 1600.00 -1.70 4.13 6.13 3.28 2.85 0.29 3.02 0.000452 1.82 888.02 214.83 216.40 4.10 0.28
Aguas altas 2290    Q100 1600.00 -1.70 4.13 6.12 3.27 2.84 0.28 3.01 0.000450 1.82 889.55 215.28 216.85 4.10 0.28
Aguas altas 2200    Q100 1600.00 -1.71 4.11 6.04 3.23 2.81 0.25 2.97 0.000440 1.79 902.42 219.30 220.86 4.09 0.27
Aguas altas 2100    Q100 1600.00 -1.72 4.10 5.94 3.18 2.77 0.20 2.92 0.000428 1.76 916.71 223.78 225.32 4.07 0.27
Aguas altas 2000    Q100 1600.00 -1.73 4.10 5.85 3.13 2.73 0.16 2.88 0.000417 1.74 930.98 227.26 228.79 4.07 0.27
Aguas altas 1900    Q100 1600.00 -1.74 4.08 5.76 3.07 2.69 0.13 2.84 0.000407 1.71 945.20 231.74 233.26 4.05 0.26
Aguas altas 1800    Q100 1600.00 -1.75 4.04 5.67 3.02 2.65 0.09 2.80 0.000397 1.68 959.46 237.23 238.74 4.02 0.26
Aguas altas 1700    Q100 1600.00 -1.76 3.67 5.58 2.96 2.62 0.05 2.76 0.000387 1.66 974.15 265.51 267.01 3.65 0.26
Aguas altas 1600    Q100 1600.00 -1.77 2.42 5.49 2.91 2.58 0.02 2.72 0.000375 1.63 1026.38 423.70 425.24 2.41 0.25
Aguas altas 1536    Q100 1600.00 -1.77 2.25 5.43 2.87 2.56 -0.01 2.69 0.000370 1.61 1038.51 461.21 462.74 2.24 0.25
Aguas altas 1500    Q100 1600.00 -1.78 2.18 5.40 2.85 2.55 -0.01 2.68 0.000371 1.62 1047.95 481.04 482.56 2.17 0.25
Aguas altas 1400    Q100 1600.00 -1.79 2.44 5.31 2.80 2.51 -0.02 2.64 0.000382 1.63 1023.32 418.60 420.11 2.44 0.26
Aguas altas 1300    Q100 1600.00 -1.80 2.18 5.22 2.75 2.47 -0.03 2.60 0.000384 1.63 1070.56 490.58 492.09 2.18 0.26
Aguas altas 1200    Q100 1600.00 -1.81 1.83 5.12 2.69 2.43 -0.04 2.56 0.000377 1.61 1166.53 638.86 640.34 1.82 0.25
Aguas altas 1100    Q100 1600.00 -1.82 1.76 5.03 2.63 2.40 -0.05 2.52 0.000375 1.60 1218.38 690.52 691.98 1.76 0.25
Aguas altas 1000    Q100 1600.00 -1.83 1.53 4.94 2.58 2.36 -0.06 2.49 0.000385 1.61 1231.60 803.99 805.37 1.53 0.26
Aguas altas 900     Q100 1600.00 -1.84 1.48 4.85 2.52 2.33 -0.07 2.44 0.000367 1.57 1367.18 922.20 923.68 1.48 0.25
Aguas altas 800     Q100 1600.00 -1.85 1.46 4.76 2.47 2.29 -0.08 2.41 0.000371 1.58 1383.18 948.31 949.94 1.46 0.25
Aguas altas 700     Q100 1600.00 -1.86 1.44 4.67 2.42 2.25 -0.09 2.37 0.000379 1.60 1380.81 958.27 960.06 1.44 0.25
Aguas altas 600     Q100 1600.00 -1.86 1.80 4.58 2.33 2.24 -0.09 2.33 0.000295 1.40 1751.64 971.58 973.30 1.80 0.22
Aguas altas 500     Q100 1600.00 -1.88 1.28 4.49 2.34 2.15 -0.11 2.28 0.000431 1.67 1253.20 977.46 1002.34 1.25 0.27
Aguas altas 400     Q100 1600.00 -1.89 1.26 4.39 2.29 2.11 -0.12 2.24 0.000446 1.69 1238.38 983.57 1004.81 1.23 0.27
Aguas altas 300     Q100 1600.00 -1.90 1.43 4.30 2.24 2.06 -0.13 2.19 0.000433 1.66 1294.68 905.11 907.84 1.43 0.27
Aguas altas 260     Q100 1600.00 -1.90 1.34 4.27 2.23 2.03 -0.13 2.17 0.000456 1.71 1243.70 924.94 926.73 1.34 0.28
Aguas altas 220     Q100 1600.00 -1.90 1.40 4.23 2.20 2.03 -0.17 2.15 0.000408 1.61 1403.92 1005.16 1007.61 1.39 0.26
Aguas altas 200     Q100 1600.00 -1.91 1.34 4.93 2.91 2.02 -0.17 2.14 0.000420 1.63 1353.92 1007.53 1009.33 1.34 0.27
Aguas altas 100     Q100 1600.00 -1.92 1.55 4.93 2.97 1.96 -0.18 2.10 0.000467 1.69 1180.81 762.80 764.16 1.55 0.28
Aguas altas 40      Q100 1600.00 -1.92 3.64 4.93 3.03 1.90 -0.19 2.06 0.000557 1.79 893.27 245.51 246.78 3.62 0.30



HEC-RAS  Plan: Cas 5   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q100 (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 25      Q100 1600.00 -1.92 2.00 4.93 2.96 1.97 -0.19 2.03 0.000265 1.25 2017.89 1008.40 1010.06 2.00 0.21
Aguas altas 0       Q100 1600.00 -1.93 3.84 4.93 2.93 2.00 -1.27 2.01 0.000026 0.39 3887.21 1013.45 1016.07 3.83 0.06



  

HEC-RAS  Plan: Cas (V)   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q=4000
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 3595    Q=4000 4000.00 -1.56 5.91 7.54 1.93 5.60 3.73 6.76 0.001843 4.84 875.81 148.19 150.50 5.82 0.59
Aguas altas 3563    Q=4000 4000.00 -1.57 5.78 7.50 2.01 5.49 3.74 6.69 0.001947 4.95 858.53 148.48 150.75 5.70 0.61
Aguas altas 3531    Q=4000 4000.00 -1.57 5.88 7.46 1.97 5.50 3.58 6.60 0.001773 4.73 893.38 151.82 154.14 5.80 0.58
Aguas altas 3511    Q=4000 4000.00 -1.58 5.84 7.44 2.00 5.44 3.58 6.56 0.001824 4.77 885.11 151.57 153.87 5.75 0.59
Aguas altas 3491    Q=4000 4000.00 -1.58 6.05 7.05 1.51 5.54 3.30 6.47 0.001456 4.33 970.00 160.28 162.71 5.96 0.53
Aguas altas 3471    Q=4000 4000.00 -1.58 6.05 7.07 5.53 3.26 6.44 0.001430 4.29 978.48 161.72 164.14 5.96 0.52
Aguas altas 3460    Q=4000 4000.00 -1.58 6.16 7.07 1.47 5.60 3.05 6.39 0.001199 3.98 1053.34 170.86 173.31 6.08 0.48
Aguas altas 3435    Q=4000 4000.00 -1.58 6.30 7.09 1.47 5.62 2.89 6.34 0.001062 3.81 1095.70 173.89 176.79 6.20 0.46
Aguas altas 3410    Q=4000 4000.00 -1.59 6.33 7.11 1.48 5.63 2.78 6.30 0.000983 3.68 1133.85 179.00 181.89 6.23 0.44
Aguas altas 3398    Q=4000 4000.00 -1.59 6.19 7.12 1.58 5.54 2.95 6.28 0.001300 3.83 1062.44 171.75 174.20 6.10 0.48
Aguas altas 3374    Bridge
Aguas altas 3350    Q=4000 4000.00 -1.59 6.10 7.50 2.04 5.46 2.81 6.17 0.001110 3.79 1097.36 179.81 182.37 6.02 0.46
Aguas altas 3300    Q=4000 4000.00 -1.60 6.08 9.50 4.09 5.41 2.76 6.11 0.001097 3.75 1106.03 181.91 184.45 6.00 0.46
Aguas altas 3250    Q=4000 4000.00 -1.60 6.06 7.50 2.14 5.36 2.71 6.06 0.001085 3.72 1114.62 184.01 186.54 5.98 0.46
Aguas altas 3200    Q=4000 4000.00 -1.61 5.79 6.95 1.63 5.32 2.66 6.00 0.001071 3.69 1131.82 195.63 198.07 5.71 0.45
Aguas altas 3150    Q=4000 4000.00 -1.61 5.79 6.90 1.63 5.27 2.61 5.94 0.001056 3.65 1142.37 197.38 199.81 5.72 0.45
Aguas altas 3100    Q=4000 4000.00 -1.62 5.80 6.86 1.63 5.23 2.57 5.88 0.001045 3.62 1150.43 198.45 200.84 5.73 0.45
Aguas altas 3050    Q=4000 4000.00 -1.62 5.76 6.81 1.63 5.18 2.52 5.83 0.001036 3.59 1158.24 201.03 203.42 5.69 0.45
Aguas altas 3000    Q=4000 4000.00 -1.63 5.75 6.77 1.63 5.14 2.48 5.77 0.001025 3.57 1166.86 203.04 205.42 5.68 0.44
Aguas altas 2962    Q=4000 4000.00 -1.63 5.72 6.73 1.63 5.10 2.44 5.73 0.001018 3.54 1173.74 205.07 207.43 5.66 0.44
Aguas altas 2925    Q=4000 4000.00 -1.63 5.69 6.70 1.63 5.07 2.41 5.69 0.001011 3.53 1180.19 207.52 209.88 5.62 0.44
Aguas altas 2900    Q=4000 4000.00 -1.64 5.67 6.67 1.62 5.05 2.39 5.67 0.001007 3.51 1184.42 208.98 211.33 5.60 0.44
Aguas altas 2800    Q=4000 4000.00 -1.65 5.60 6.58 1.62 4.96 2.30 5.56 0.000990 3.46 1199.46 214.07 216.46 5.54 0.44
Aguas altas 2700    Q=4000 4000.00 -1.66 5.54 6.49 1.62 4.87 2.22 5.46 0.000975 3.41 1215.21 219.17 221.52 5.49 0.43
Aguas altas 2600    Q=4000 4000.00 -1.67 5.48 6.40 1.61 4.79 2.15 5.36 0.000963 3.37 1229.64 224.27 226.59 5.43 0.43
Aguas altas 2500    Q=4000 4000.00 -1.68 5.43 6.31 1.61 4.70 2.07 5.26 0.000950 3.33 1246.50 229.37 231.67 5.38 0.43
Aguas altas 2400    Q=4000 4000.00 -1.69 5.13 6.22 1.60 4.62 2.00 5.16 0.000935 3.28 1274.71 248.65 250.92 5.08 0.42
Aguas altas 2300    Q=4000 4000.00 -1.70 5.06 6.13 1.59 4.54 1.93 5.06 0.000921 3.24 1297.23 256.49 258.74 5.01 0.42
Aguas altas 2290    Q=4000 4000.00 -1.70 5.05 6.12 1.59 4.53 1.92 5.05 0.000920 3.23 1299.30 257.21 259.44 5.01 0.42
Aguas altas 2200    Q=4000 4000.00 -1.71 5.01 6.04 1.58 4.45 1.86 4.96 0.000913 3.20 1311.77 262.07 264.28 4.96 0.42
Aguas altas 2100    Q=4000 4000.00 -1.72 4.89 5.94 1.58 4.37 1.80 4.87 0.000908 3.17 1325.33 271.10 273.29 4.85 0.42
Aguas altas 2000    Q=4000 4000.00 -1.73 4.68 5.85 1.57 4.28 1.73 4.78 0.000902 3.14 1343.69 286.92 289.08 4.65 0.41
Aguas altas 1900    Q=4000 4000.00 -1.74 4.42 5.76 1.56 4.20 1.67 4.68 0.000903 3.12 1354.15 306.60 308.72 4.39 0.41
Aguas altas 1800    Q=4000 4000.00 -1.75 4.39 5.67 1.55 4.12 1.61 4.59 0.000891 3.07 1386.11 315.66 317.72 4.36 0.41
Aguas altas 1700    Q=4000 4000.00 -1.76 3.97 5.58 1.52 4.06 1.55 4.49 0.000841 2.97 1506.99 379.81 381.87 3.95 0.40
Aguas altas 1600    Q=4000 4000.00 -1.77 3.79 5.49 1.48 4.01 1.49 4.40 0.000785 2.86 1634.67 430.82 432.92 3.78 0.38
Aguas altas 1536    Q=4000 4000.00 -1.77 3.61 5.43 1.46 3.97 1.46 4.34 0.000767 2.82 1692.00 468.25 470.33 3.60 0.38
Aguas altas 1500    Q=4000 4000.00 -1.78 3.53 5.40 1.45 3.94 1.46 4.31 0.000763 2.81 1724.32 488.02 490.10 3.52 0.38
Aguas altas 1400    Q=4000 4000.00 -1.79 3.07 5.31 1.48 3.82 1.44 4.23 0.000847 2.92 1656.13 540.21 542.28 3.05 0.40
Aguas altas 1300    Q=4000 4000.00 -1.80 3.02 5.22 1.45 3.76 1.44 4.14 0.000815 2.84 1788.53 592.70 594.74 3.01 0.39
Aguas altas 1200    Q=4000 4000.00 -1.81 3.09 5.12 1.40 3.72 1.43 4.04 0.000739 2.70 1992.83 645.29 647.29 3.08 0.37
Aguas altas 1100    Q=4000 4000.00 -1.82 3.00 5.03 1.37 3.66 1.42 3.96 0.000721 2.65 2094.64 697.36 699.30 3.00 0.37
Aguas altas 1000    Q=4000 4000.00 -1.83 2.75 4.94 1.34 3.60 1.41 3.89 0.000705 2.60 2237.92 814.83 816.60 2.74 0.36
Aguas altas 900     Q=4000 4000.00 -1.84 2.71 4.85 1.28 3.57 1.40 3.81 0.000629 2.45 2514.15 928.40 930.45 2.70 0.34
Aguas altas 800     Q=4000 4000.00 -1.85 2.66 4.76 1.26 3.50 1.40 3.74 0.000638 2.47 2537.88 954.83 956.92 2.65 0.34
Aguas altas 700     Q=4000 4000.00 -1.86 2.61 4.67 1.24 3.43 1.39 3.68 0.000664 2.51 2515.36 964.17 966.43 2.60 0.35
Aguas altas 600     Q=4000 4000.00 -1.86 2.97 4.58 1.15 3.42 1.83 3.60 0.000521 2.21 2900.17 977.47 979.67 2.96 0.31
Aguas altas 500     Q=4000 4000.00 -1.88 2.33 4.49 1.27 3.21 1.37 3.52 0.000841 2.74 2293.90 982.78 1050.55 2.18 0.39
Aguas altas 400     Q=4000 4000.00 -1.89 2.26 4.39 1.28 3.11 1.35 3.44 0.000908 2.81 2229.73 988.60 1050.45 2.12 0.41
Aguas altas 300     Q=4000 4000.00 -1.90 2.17 4.30 1.35 2.96 1.81 3.29 0.000981 2.87 2172.31 999.17 1035.31 2.10 0.42
Aguas altas 260     Q=4000 4000.00 -1.90 2.06 4.27 1.39 2.87 1.36 3.25 0.001087 3.01 2076.84 1010.29 1012.41 2.05 0.44
Aguas altas 220     Q=4000 4000.00 -1.90 2.24 4.23 1.35 2.88 1.88 3.19 0.000951 2.80 2256.43 1008.63 1011.54 2.23 0.41
Aguas altas 200     Q=4000 4000.00 -1.91 2.15 4.93 2.10 2.83 1.86 3.17 0.001016 2.86 2177.89 1011.35 1013.50 2.15 0.42
Aguas altas 100     Q=4000 4000.00 -1.92 1.71 4.93 2.40 2.53 1.50 3.03 0.001538 3.35 1752.69 1024.26 1025.82 1.71 0.52
Aguas altas 40      Q=4000 4000.00 -1.92 3.04 4.93 3.69 1.24 1.24 2.76 0.006510 5.46 732.94 241.47 242.52 3.02 1.00



HEC-RAS  Plan: Cas (V)   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q=4000 (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 25      Q=4000 4000.00 -1.92 1.74 4.93 3.24 1.69 1.40 2.20 0.002369 3.58 1744.06 1004.20 1005.71 1.73 0.61
Aguas altas 0       Q=4000 4000.00 -1.93 3.84 4.93 2.93 2.00 -0.72 2.05 0.000161 0.98 3887.21 1013.45 1016.07 3.83 0.16



  

HEC-RAS  Plan: Cas 5   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q500
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 3595    Q500 4981.00 -1.56 6.57 7.54 1.05 6.48 4.50 7.85 0.001873 5.29 1008.86 153.48 156.07 6.46 0.61
Aguas altas 3563    Q500 4981.00 -1.57 6.32 7.50 1.28 6.22 4.48 7.71 0.015288 5.38 969.21 153.27 155.76 6.22 0.63
Aguas altas 3531    Q500 4981.00 -1.57 6.38 7.46 1.32 6.14 4.33 7.54 0.002003 5.34 992.56 155.66 158.19 6.27 0.62
Aguas altas 3511    Q500 4981.00 -1.58 6.32 7.44 1.37 6.07 4.33 7.50 0.002071 5.40 981.66 155.33 157.83 6.22 0.63
Aguas altas 3491    Q500 4981.00 -1.58 6.58 7.05 0.84 6.21 4.01 7.39 0.001637 4.89 1077.93 163.85 166.52 6.47 0.57
Aguas altas 3471    Q500 4981.00 -1.58 6.58 7.07 6.19 3.97 7.35 0.001608 4.84 1087.30 165.29 167.95 6.47 0.56
Aguas altas 3460    Q500 4981.00 -1.58 6.72 7.07 0.78 6.29 3.73 7.28 0.001340 4.48 1172.49 174.56 177.26 6.61 0.52
Aguas altas 3435    Q500 4981.00 -1.58 6.87 7.09 0.77 6.31 3.55 7.23 0.001189 4.29 1218.04 177.27 180.44 6.75 0.49
Aguas altas 3410    Q500 4981.00 -1.59 6.91 7.11 0.78 6.33 3.44 7.18 0.001099 4.14 1260.95 182.42 185.59 6.79 0.47
Aguas altas 3398    Q500 4981.00 -1.59 6.73 7.12 0.89 6.23 3.62 7.16 0.001468 4.30 1181.92 175.49 178.21 6.63 0.52
Aguas altas 3374    Bridge
Aguas altas 3350    Q500 4981.00 -1.59 6.65 7.50 1.37 6.13 3.47 7.03 0.001246 4.27 1218.79 183.15 185.98 6.55 0.50
Aguas altas 3300    Q500 4981.00 -1.60 6.63 9.50 3.43 6.07 3.41 6.97 0.001232 4.23 1228.03 185.23 188.04 6.53 0.50
Aguas altas 3250    Q500 4981.00 -1.60 6.60 7.50 1.48 6.02 3.35 6.90 0.001219 4.20 1237.17 187.31 190.10 6.51 0.49
Aguas altas 3200    Q500 4981.00 -1.61 6.35 6.95 0.97 5.98 3.30 6.83 0.001196 4.15 1262.23 198.93 201.64 6.26 0.49
Aguas altas 3150    Q500 4981.00 -1.61 6.34 6.90 0.97 5.93 3.24 6.77 0.001180 4.11 1273.17 200.67 203.36 6.26 0.48
Aguas altas 3100    Q500 4981.00 -1.62 6.34 6.86 0.98 5.88 3.19 6.71 0.001170 4.08 1280.92 202.00 204.63 6.26 0.48
Aguas altas 3050    Q500 4981.00 -1.62 6.31 6.81 0.98 5.83 3.14 6.64 0.001160 4.05 1289.36 204.26 206.92 6.23 0.48
Aguas altas 3000    Q500 4981.00 -1.63 6.29 6.77 0.99 5.78 3.09 6.58 0.001149 4.02 1298.25 206.25 208.89 6.22 0.48
Aguas altas 2962    Q500 4981.00 -1.63 6.27 6.73 0.99 5.74 3.05 6.54 0.001141 3.99 1305.70 208.26 210.88 6.19 0.48
Aguas altas 2925    Q500 4981.00 -1.63 6.23 6.70 0.99 5.71 3.02 6.49 0.001134 3.97 1313.00 210.70 213.30 6.16 0.47
Aguas altas 2900    Q500 4981.00 -1.64 6.21 6.67 0.99 5.68 2.99 6.46 0.001129 3.96 1317.70 212.14 214.74 6.14 0.47
Aguas altas 2800    Q500 4981.00 -1.65 6.14 6.58 1.00 5.58 2.90 6.34 0.001112 3.90 1333.81 217.19 219.82 6.07 0.47
Aguas altas 2700    Q500 4981.00 -1.66 6.08 6.49 1.00 5.49 2.81 6.23 0.001098 3.85 1350.52 222.23 224.83 6.01 0.47
Aguas altas 2600    Q500 4981.00 -1.67 6.01 6.40 1.01 5.39 2.72 6.11 0.001086 3.81 1365.82 227.28 229.85 5.94 0.46
Aguas altas 2500    Q500 4981.00 -1.68 5.95 6.31 1.01 5.29 2.64 6.00 0.001073 3.76 1383.41 232.34 234.87 5.89 0.46
Aguas altas 2400    Q500 4981.00 -1.69 5.65 6.22 1.01 5.20 2.56 5.89 0.001053 3.70 1421.40 251.58 254.08 5.59 0.46
Aguas altas 2300    Q500 4981.00 -1.70 5.58 6.13 1.01 5.11 2.48 5.77 0.001038 3.65 1446.25 259.38 261.86 5.52 0.45
Aguas altas 2290    Q500 4981.00 -1.70 5.57 6.12 1.01 5.10 2.48 5.76 0.001037 3.64 1448.49 260.09 262.56 5.52 0.45
Aguas altas 2200    Q500 4981.00 -1.71 5.48 6.04 1.02 5.02 2.40 5.67 0.001032 3.61 1462.22 266.90 269.34 5.43 0.45
Aguas altas 2100    Q500 4981.00 -1.72 5.36 5.94 1.02 4.92 2.33 5.56 0.001028 3.58 1477.83 275.87 278.27 5.31 0.45
Aguas altas 2000    Q500 4981.00 -1.73 5.15 5.85 1.02 4.83 2.26 5.45 0.001021 3.54 1502.23 291.64 294.03 5.11 0.45
Aguas altas 1900    Q500 4981.00 -1.74 4.88 5.76 1.03 4.73 2.19 5.35 0.001022 3.52 1520.15 311.28 313.62 4.85 0.45
Aguas altas 1800    Q500 4981.00 -1.75 4.85 5.67 1.02 4.65 2.13 5.24 0.001008 3.47 1554.26 320.45 322.72 4.82 0.44
Aguas altas 1700    Q500 4981.00 -1.76 4.45 5.58 0.99 4.59 2.06 5.12 0.000932 3.32 1711.14 384.49 386.75 4.42 0.43
Aguas altas 1600    Q500 4981.00 -1.77 4.29 5.49 0.94 4.54 2.00 5.02 0.000857 3.18 1867.85 435.51 437.83 4.27 0.41
Aguas altas 1536    Q500 4981.00 -1.77 4.11 5.43 0.92 4.51 1.96 4.96 0.000829 3.12 1945.98 472.95 475.25 4.09 0.40
Aguas altas 1500    Q500 4981.00 -1.78 4.04 5.40 0.91 4.48 1.96 4.92 0.000820 3.09 1989.30 492.72 495.02 4.02 0.40
Aguas altas 1400    Q500 4981.00 -1.79 3.57 5.31 0.95 4.36 1.95 4.83 0.000898 3.20 1947.26 544.89 547.18 3.56 0.42
Aguas altas 1300    Q500 4981.00 -1.80 3.53 5.22 0.91 4.31 1.94 4.73 0.000846 3.09 2111.69 597.42 599.68 3.52 0.40
Aguas altas 1200    Q500 4981.00 -1.81 3.61 5.12 0.85 4.27 2.33 4.63 0.000755 2.91 2349.28 650.05 652.26 3.60 0.38
Aguas altas 1100    Q500 4981.00 -1.82 3.55 5.03 0.81 4.22 2.37 4.55 0.000723 2.83 2483.54 700.38 702.53 3.54 0.37
Aguas altas 1000    Q500 4981.00 -1.83 3.30 4.94 0.77 4.17 2.44 4.47 0.000683 2.74 2702.10 819.78 821.72 3.29 0.36
Aguas altas 900     Q500 4981.00 -1.84 3.28 4.85 0.70 4.15 2.43 4.39 0.000593 2.55 3051.14 931.29 933.61 3.27 0.34
Aguas altas 800     Q500 4981.00 -1.85 3.23 4.76 0.67 4.09 2.43 4.33 0.000594 2.56 3096.59 957.96 960.28 3.22 0.34
Aguas altas 700     Q500 4981.00 -1.86 3.19 4.67 0.64 4.02 2.42 4.27 0.000608 2.58 3087.97 967.14 969.63 3.18 0.34
Aguas altas 600     Q500 4981.00 -1.86 3.55 4.58 0.56 4.02 2.14 4.20 0.000486 2.30 3480.69 980.43 982.87 3.54 0.31
Aguas altas 500     Q500 4981.00 -1.88 2.95 4.49 0.65 3.83 2.42 4.13 0.000738 2.78 2904.33 985.88 1078.70 2.69 0.37
Aguas altas 400     Q500 4981.00 -1.89 2.88 4.39 0.65 3.75 2.40 4.05 0.000774 2.82 2860.58 991.78 1079.37 2.65 0.38
Aguas altas 300     Q500 4981.00 -1.90 2.83 4.30 0.68 3.62 2.30 3.92 0.000802 2.83 2836.70 1002.49 1065.44 2.66 0.39
Aguas altas 260     Q500 4981.00 -1.90 2.75 4.27 0.69 3.57 2.31 3.89 0.000839 2.90 2783.71 1013.78 1016.18 2.74 0.40
Aguas altas 220     Q500 4981.00 -1.90 2.93 4.23 0.66 3.57 2.24 3.84 0.000748 2.71 2960.25 1011.49 1014.79 2.92 0.37
Aguas altas 200     Q500 4981.00 -1.91 2.86 4.93 1.39 3.54 2.26 3.83 0.000782 2.75 2898.63 1014.67 1017.14 2.85 0.38
Aguas altas 100     Q500 4981.00 -1.92 2.56 4.93 1.55 3.38 2.33 3.73 0.000976 2.99 2631.23 1028.86 1030.73 2.55 0.42
Aguas altas 40      Q500 4981.00 -1.92 3.49 4.93 3.20 1.73 1.73 3.47 0.006269 5.85 852.01 244.47 245.69 3.47 1.00



HEC-RAS  Plan: Cas 5   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q500 (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 25      Q500 4981.00 -1.92 1.71 4.93 3.26 1.67 1.67 2.48 0.003797 4.51 1720.07 1003.83 1005.33 1.71 0.78
Aguas altas 0       Q500 4981.00 -1.93 3.84 4.93 2.93 2.00 -0.54 2.08 0.000250 1.22 3887.21 1013.45 1016.07 3.83 0.20
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev

   RS = 220  P57
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev

   RS = 100  P59
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev

   RS = 40  P60
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev
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HEC-RAS  Plan: Cas V +Pont   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q100
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 3595    Q100 1600.00 -1.56 4.26 7.54 4.04 3.50 1.40 3.91 0.001046 2.86 577.28 135.58 137.21 4.21 0.42
Aguas altas 3563    Q100 1600.00 -1.57 4.22 7.50 4.05 3.45 1.39 3.87 0.001072 2.90 570.13 135.21 136.87 4.17 0.42
Aguas altas 3531    Q100 1600.00 -1.57 4.26 7.46 4.02 3.44 1.30 3.83 0.000982 2.77 594.32 139.60 141.26 4.21 0.41
Aguas altas 3511    Q100 1600.00 -1.58 4.24 7.44 4.02 3.42 1.30 3.81 0.000997 2.79 591.44 139.51 141.16 4.19 0.41
Aguas altas 3491    Q100 1600.00 -1.58 4.33 7.05 3.60 3.45 1.13 3.77 0.000815 2.54 645.99 149.03 150.71 4.29 0.37
Aguas altas 3471    Q100 1600.00 -1.58 4.33 7.07 3.44 1.11 3.76 0.000799 2.52 652.21 150.51 152.18 4.29 0.37
Aguas altas 3460    Q100 1600.00 -1.58 4.39 7.07 3.61 3.46 0.98 3.73 0.000681 2.35 699.49 159.35 161.03 4.34 0.34
Aguas altas 3435    Q100 1600.00 -1.58 4.48 7.09 3.63 3.46 0.87 3.71 0.000597 2.24 731.76 163.44 165.48 4.42 0.32
Aguas altas 3410    Q100 1600.00 -1.59 4.49 7.11 3.65 3.46 0.81 3.69 0.000555 2.16 757.02 168.46 170.50 4.44 0.31
Aguas altas 3398    Q100 1600.00 -1.59 4.44 7.12 3.70 3.42 0.92 3.68 0.000699 2.27 710.75 160.21 161.85 4.39 0.34
Aguas altas 3374    BR U Q100 1600.00 -1.59 4.40 7.12 3.73 3.38 0.96 3.67 0.001036 2.35 686.30 156.02 195.13 3.52 0.35
Aguas altas 3374    BR D Q100 1600.00 -1.59 4.41 7.50 4.11 3.39 0.88 3.65 0.000806 2.26 720.76 163.48 202.04 3.57 0.33
Aguas altas 3350    Q100 1600.00 -1.59 4.41 7.50 4.11 3.39 0.84 3.63 0.000611 2.21 738.19 167.45 169.18 4.36 0.32
Aguas altas 3300    Q100 1600.00 -1.60 4.40 9.50 6.14 3.36 0.81 3.60 0.000600 2.18 746.04 169.65 171.38 4.35 0.32
Aguas altas 3250    Q100 1600.00 -1.60 4.39 7.50 4.17 3.33 0.78 3.57 0.000589 2.16 753.92 171.86 173.57 4.34 0.32
Aguas altas 3200    Q100 1600.00 -1.61 4.38 6.95 3.64 3.31 0.74 3.54 0.000578 2.14 761.73 174.07 175.77 4.33 0.31
Aguas altas 3150    Q100 1600.00 -1.61 4.37 6.90 3.62 3.28 0.72 3.51 0.000568 2.11 769.52 176.28 177.98 4.32 0.31
Aguas altas 3100    Q100 1600.00 -1.62 4.36 6.86 3.60 3.26 0.69 3.48 0.000558 2.09 777.32 178.49 180.18 4.31 0.31
Aguas altas 3050    Q100 1600.00 -1.62 4.34 6.81 3.58 3.23 0.66 3.45 0.000549 2.07 785.07 180.70 182.39 4.30 0.31
Aguas altas 3000    Q100 1600.00 -1.63 4.33 6.77 3.56 3.21 0.63 3.42 0.000539 2.05 792.83 182.92 184.59 4.30 0.30
Aguas altas 2962    Q100 1600.00 -1.63 4.33 6.73 3.54 3.19 0.61 3.40 0.000532 2.03 798.67 184.58 186.25 4.29 0.30
Aguas altas 2925    Q100 1600.00 -1.63 4.32 6.70 3.53 3.17 0.59 3.38 0.000526 2.02 804.32 186.24 187.91 4.28 0.30
Aguas altas 2900    Q100 1600.00 -1.64 4.31 6.67 3.51 3.16 0.58 3.36 0.000521 2.01 808.22 187.35 189.02 4.28 0.30
Aguas altas 2800    Q100 1600.00 -1.65 4.29 6.58 3.47 3.11 0.52 3.31 0.000505 1.97 823.63 191.79 193.44 4.26 0.29
Aguas altas 2750    BR U Q100 1600.00 -1.65 4.16 6.58 3.55 3.03 0.71 3.29 0.000854 2.26 718.62 172.75 192.72 3.73 0.34
Aguas altas 2750    BR D Q100 1600.00 -1.66 4.59 6.49 3.49 3.00 0.64 3.26 0.000721 2.29 699.55 177.24 171.28 4.08 0.34
Aguas altas 2700    Q100 1600.00 -1.66 4.62 6.49 3.48 3.01 0.46 3.22 0.000503 2.02 790.25 195.95 171.64 4.60 0.30
Aguas altas 2600    Q100 1600.00 -1.67 4.21 6.40 3.42 2.98 0.42 3.16 0.000491 1.92 844.39 200.46 202.06 4.18 0.29
Aguas altas 2500    Q100 1600.00 -1.68 4.19 6.31 3.38 2.93 0.38 3.11 0.000477 1.89 859.02 204.91 206.50 4.16 0.29
Aguas altas 2400    Q100 1600.00 -1.69 4.17 6.22 3.33 2.89 0.33 3.06 0.000464 1.85 873.50 209.37 210.95 4.14 0.28
Aguas altas 2300    Q100 1600.00 -1.70 4.13 6.13 3.28 2.85 0.29 3.02 0.000452 1.82 888.02 214.83 216.40 4.10 0.28
Aguas altas 2290    Q100 1600.00 -1.70 4.13 6.12 3.27 2.84 0.28 3.01 0.000450 1.82 889.55 215.28 216.85 4.10 0.28
Aguas altas 2200    Q100 1600.00 -1.71 4.11 6.04 3.23 2.81 0.25 2.97 0.000440 1.79 902.42 219.30 220.86 4.09 0.27
Aguas altas 2100    Q100 1600.00 -1.72 4.10 5.94 3.18 2.77 0.20 2.92 0.000428 1.76 916.71 223.78 225.32 4.07 0.27
Aguas altas 2000    Q100 1600.00 -1.73 4.10 5.85 3.13 2.73 0.16 2.88 0.000417 1.74 930.98 227.26 228.79 4.07 0.27
Aguas altas 1900    Q100 1600.00 -1.74 4.08 5.76 3.07 2.69 0.13 2.84 0.000407 1.71 945.20 231.74 233.26 4.05 0.26
Aguas altas 1800    Q100 1600.00 -1.75 4.04 5.67 3.02 2.65 0.09 2.80 0.000397 1.68 959.46 237.23 238.74 4.02 0.26
Aguas altas 1700    Q100 1600.00 -1.76 3.67 5.58 2.96 2.62 0.05 2.76 0.000387 1.66 974.15 265.51 267.01 3.65 0.26
Aguas altas 1600    Q100 1600.00 -1.77 2.42 5.49 2.91 2.58 0.02 2.72 0.000375 1.63 1026.38 423.70 425.24 2.41 0.25
Aguas altas 1536    Q100 1600.00 -1.77 2.25 5.43 2.87 2.56 -0.01 2.69 0.000370 1.61 1038.51 461.21 462.74 2.24 0.25
Aguas altas 1500    Q100 1600.00 -1.78 2.18 5.40 2.85 2.55 -0.01 2.68 0.000371 1.62 1047.95 481.04 482.56 2.17 0.25
Aguas altas 1400    Q100 1600.00 -1.79 2.44 5.31 2.80 2.51 -0.02 2.64 0.000382 1.63 1023.32 418.60 420.11 2.44 0.26
Aguas altas 1300    Q100 1600.00 -1.80 2.18 5.22 2.75 2.47 -0.03 2.60 0.000384 1.63 1070.56 490.58 492.09 2.18 0.26
Aguas altas 1200    Q100 1600.00 -1.81 1.83 5.12 2.69 2.43 -0.04 2.56 0.000377 1.61 1166.53 638.86 640.34 1.82 0.25
Aguas altas 1100    Q100 1600.00 -1.82 1.76 5.03 2.63 2.40 -0.05 2.52 0.000375 1.60 1218.38 690.52 691.98 1.76 0.25
Aguas altas 1000    Q100 1600.00 -1.83 1.53 4.94 2.58 2.36 -0.06 2.49 0.000385 1.61 1231.60 803.99 805.37 1.53 0.26
Aguas altas 900     Q100 1600.00 -1.84 1.48 4.85 2.52 2.33 -0.07 2.44 0.000367 1.57 1367.18 922.20 923.68 1.48 0.25
Aguas altas 800     Q100 1600.00 -1.85 1.46 4.76 2.47 2.29 -0.08 2.41 0.000371 1.58 1383.18 948.31 949.94 1.46 0.25
Aguas altas 700     Q100 1600.00 -1.86 1.44 4.67 2.42 2.25 -0.09 2.37 0.000379 1.60 1380.81 958.27 960.06 1.44 0.25
Aguas altas 600     Q100 1600.00 -1.86 1.80 4.58 2.33 2.24 -0.09 2.33 0.000295 1.40 1751.64 971.58 973.30 1.80 0.22
Aguas altas 500     Q100 1600.00 -1.88 1.28 4.49 2.34 2.15 -0.11 2.28 0.000431 1.67 1253.20 977.46 1002.34 1.25 0.27
Aguas altas 400     Q100 1600.00 -1.89 1.26 4.39 2.29 2.11 -0.12 2.24 0.000446 1.69 1238.38 983.57 1004.81 1.23 0.27
Aguas altas 300     Q100 1600.00 -1.90 1.43 4.30 2.24 2.06 -0.13 2.19 0.000433 1.66 1294.68 905.11 907.84 1.43 0.27
Aguas altas 260     Q100 1600.00 -1.90 1.34 4.27 2.23 2.03 -0.13 2.17 0.000456 1.71 1243.70 924.94 926.73 1.34 0.28
Aguas altas 220     Q100 1600.00 -1.90 1.40 4.23 2.20 2.03 -0.17 2.15 0.000408 1.61 1403.92 1005.16 1007.61 1.39 0.26
Aguas altas 200     Q100 1600.00 -1.91 1.34 4.93 2.91 2.02 -0.17 2.14 0.000420 1.63 1353.92 1007.53 1009.33 1.34 0.27
Aguas altas 100     Q100 1600.00 -1.92 1.55 4.93 2.97 1.96 -0.18 2.10 0.000467 1.69 1180.81 762.80 764.16 1.55 0.28
Aguas altas 40      Q100 1600.00 -1.92 3.64 4.93 3.03 1.90 -0.19 2.06 0.000557 1.79 893.27 245.51 246.78 3.62 0.30
Aguas altas 25      Q100 1600.00 -1.92 2.00 4.93 2.96 1.97 -0.19 2.03 0.000265 1.25 2017.89 1008.40 1010.06 2.00 0.21



HEC-RAS  Plan: Cas V +Pont   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q100 (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 0       Q100 1600.00 -1.93 3.84 4.93 2.93 2.00 -1.27 2.01 0.000026 0.39 3887.21 1013.45 1016.07 3.83 0.06



  

HEC-RAS  Plan: Cas V +Pont   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q=4000
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 3595    Q=4000 4000.00 -1.56 6.00 7.54 1.82 5.72 3.73 6.83 0.001737 4.76 893.32 148.90 151.25 5.91 0.57
Aguas altas 3563    Q=4000 4000.00 -1.57 5.88 7.50 1.88 5.62 3.74 6.77 0.001822 4.85 877.77 149.33 151.63 5.79 0.59
Aguas altas 3531    Q=4000 4000.00 -1.57 5.98 7.46 1.84 5.63 3.58 6.69 0.001659 4.64 913.15 152.59 154.96 5.89 0.56
Aguas altas 3511    Q=4000 4000.00 -1.58 5.94 7.44 1.87 5.57 3.58 6.65 0.001701 4.67 905.74 152.38 154.72 5.85 0.57
Aguas altas 3491    Q=4000 4000.00 -1.58 6.16 7.05 1.38 5.67 3.30 6.57 0.001364 4.25 990.88 160.98 163.45 6.06 0.51
Aguas altas 3471    Q=4000 4000.00 -1.58 6.16 7.07 5.66 3.26 6.53 0.001339 4.21 999.83 162.43 164.90 6.06 0.51
Aguas altas 3460    Q=4000 4000.00 -1.58 6.27 7.07 1.34 5.73 3.05 6.48 0.001126 3.90 1075.25 171.55 174.04 6.18 0.47
Aguas altas 3435    Q=4000 4000.00 -1.58 6.41 7.09 1.34 5.74 2.89 6.44 0.000998 3.74 1117.93 174.51 177.46 6.30 0.45
Aguas altas 3410    Q=4000 4000.00 -1.59 6.44 7.11 1.35 5.75 2.78 6.40 0.000924 3.61 1156.76 179.62 182.57 6.34 0.43
Aguas altas 3398    Q=4000 4000.00 -1.59 6.29 7.12 1.44 5.67 2.95 6.38 0.001219 3.75 1085.59 172.48 174.99 6.20 0.47
Aguas altas 3374    BR U Q=4000 4000.00 -1.59 6.21 7.12 1.53 5.59 3.03 6.35 0.002012 3.89 1043.04 168.01 225.58 4.62 0.49
Aguas altas 3374    BR D Q=4000 4000.00 -1.59 6.21 7.50 1.89 5.61 2.89 6.32 0.001537 3.78 1096.80 176.55 233.71 4.69 0.46
Aguas altas 3350    Q=4000 4000.00 -1.59 6.22 7.50 1.90 5.60 2.81 6.28 0.001034 3.71 1122.81 180.51 183.13 6.13 0.45
Aguas altas 3300    Q=4000 4000.00 -1.60 6.20 9.50 3.94 5.56 2.76 6.23 0.001020 3.67 1132.53 182.64 185.24 6.11 0.45
Aguas altas 3250    Q=4000 4000.00 -1.60 6.18 7.50 1.99 5.51 2.71 6.17 0.001006 3.64 1142.22 184.76 187.35 6.10 0.44
Aguas altas 3200    Q=4000 4000.00 -1.61 5.92 6.95 1.47 5.47 2.66 6.12 0.000988 3.60 1162.26 196.40 198.90 5.84 0.44
Aguas altas 3150    Q=4000 4000.00 -1.61 5.92 6.90 1.47 5.43 2.61 6.07 0.000973 3.56 1173.96 198.18 200.67 5.85 0.43
Aguas altas 3100    Q=4000 4000.00 -1.62 5.93 6.86 1.46 5.39 2.57 6.01 0.000960 3.53 1183.08 199.35 201.79 5.86 0.43
Aguas altas 3050    Q=4000 4000.00 -1.62 5.91 6.81 1.46 5.35 2.52 5.96 0.000949 3.50 1192.28 201.87 204.34 5.83 0.43
Aguas altas 3000    Q=4000 4000.00 -1.63 5.90 6.77 1.45 5.31 2.48 5.91 0.000936 3.47 1202.21 203.91 206.36 5.83 0.43
Aguas altas 2962    Q=4000 4000.00 -1.63 5.88 6.73 1.45 5.28 2.44 5.87 0.000927 3.44 1210.20 205.95 208.39 5.81 0.42
Aguas altas 2925    Q=4000 4000.00 -1.63 5.84 6.70 1.44 5.25 2.41 5.84 0.000919 3.42 1217.88 208.43 210.85 5.78 0.42
Aguas altas 2900    Q=4000 4000.00 -1.64 5.83 6.67 1.44 5.23 2.39 5.81 0.000914 3.41 1222.91 209.90 212.32 5.76 0.42
Aguas altas 2800    Q=4000 4000.00 -1.65 5.98 6.58 1.43 5.15 2.30 5.72 0.000896 3.36 1231.48 215.03 208.13 5.92 0.42
Aguas altas 2750    BR U Q=4000 4000.00 -1.65 5.62 6.58 1.68 4.90 2.63 5.67 0.001699 3.90 1058.04 196.71 214.96 4.92 0.50
Aguas altas 2750    BR D Q=4000 4000.00 -1.66 6.27 6.49 1.76 4.73 2.53 5.61 0.001628 4.14 965.04 201.22 178.36 5.41 0.53
Aguas altas 2700    Q=4000 4000.00 -1.66 6.42 6.49 1.68 4.81 2.21 5.49 0.001048 3.64 1098.68 218.86 171.64 6.40 0.46
Aguas altas 2600    Q=4000 4000.00 -1.67 5.94 6.40 1.62 4.78 2.15 5.36 0.000966 3.38 1212.29 224.26 205.83 5.89 0.43
Aguas altas 2500    Q=4000 4000.00 -1.68 5.43 6.31 1.61 4.70 2.07 5.26 0.000950 3.33 1246.50 229.37 231.67 5.38 0.43
Aguas altas 2400    Q=4000 4000.00 -1.69 5.13 6.22 1.60 4.62 2.00 5.16 0.000935 3.28 1274.71 248.65 250.92 5.08 0.42
Aguas altas 2300    Q=4000 4000.00 -1.70 5.06 6.13 1.59 4.54 1.93 5.06 0.000921 3.24 1297.23 256.49 258.74 5.01 0.42
Aguas altas 2290    Q=4000 4000.00 -1.70 5.05 6.12 1.59 4.53 1.92 5.05 0.000920 3.23 1299.30 257.21 259.44 5.01 0.42
Aguas altas 2200    Q=4000 4000.00 -1.71 5.01 6.04 1.58 4.45 1.86 4.96 0.000913 3.20 1311.77 262.07 264.28 4.96 0.42
Aguas altas 2100    Q=4000 4000.00 -1.72 4.89 5.94 1.58 4.37 1.80 4.87 0.000908 3.17 1325.33 271.10 273.29 4.85 0.42
Aguas altas 2000    Q=4000 4000.00 -1.73 4.68 5.85 1.57 4.28 1.73 4.78 0.000902 3.14 1343.69 286.92 289.08 4.65 0.41
Aguas altas 1900    Q=4000 4000.00 -1.74 4.42 5.76 1.56 4.20 1.67 4.68 0.000903 3.12 1354.15 306.60 308.72 4.39 0.41
Aguas altas 1800    Q=4000 4000.00 -1.75 4.39 5.67 1.55 4.12 1.61 4.59 0.000891 3.07 1386.11 315.66 317.72 4.36 0.41
Aguas altas 1700    Q=4000 4000.00 -1.76 3.97 5.58 1.52 4.06 1.55 4.49 0.000841 2.97 1506.99 379.81 381.87 3.95 0.40
Aguas altas 1600    Q=4000 4000.00 -1.77 3.79 5.49 1.48 4.01 1.49 4.40 0.000785 2.86 1634.67 430.82 432.92 3.78 0.38
Aguas altas 1536    Q=4000 4000.00 -1.77 3.61 5.43 1.46 3.97 1.46 4.34 0.000767 2.82 1692.00 468.25 470.33 3.60 0.38
Aguas altas 1500    Q=4000 4000.00 -1.78 3.53 5.40 1.45 3.94 1.46 4.31 0.000763 2.81 1724.32 488.02 490.10 3.52 0.38
Aguas altas 1400    Q=4000 4000.00 -1.79 3.07 5.31 1.48 3.82 1.44 4.23 0.000847 2.92 1656.13 540.21 542.28 3.05 0.40
Aguas altas 1300    Q=4000 4000.00 -1.80 3.02 5.22 1.45 3.76 1.44 4.14 0.000815 2.84 1788.53 592.70 594.74 3.01 0.39
Aguas altas 1200    Q=4000 4000.00 -1.81 3.09 5.12 1.40 3.72 1.43 4.04 0.000739 2.70 1992.83 645.29 647.29 3.08 0.37
Aguas altas 1100    Q=4000 4000.00 -1.82 3.00 5.03 1.37 3.66 1.42 3.96 0.000721 2.65 2094.64 697.36 699.30 3.00 0.37
Aguas altas 1000    Q=4000 4000.00 -1.83 2.75 4.94 1.34 3.60 1.41 3.89 0.000705 2.60 2237.92 814.83 816.60 2.74 0.36
Aguas altas 900     Q=4000 4000.00 -1.84 2.71 4.85 1.28 3.57 1.40 3.81 0.000629 2.45 2514.15 928.40 930.45 2.70 0.34
Aguas altas 800     Q=4000 4000.00 -1.85 2.66 4.76 1.26 3.50 1.40 3.74 0.000638 2.47 2537.88 954.83 956.92 2.65 0.34
Aguas altas 700     Q=4000 4000.00 -1.86 2.61 4.67 1.24 3.43 1.39 3.68 0.000664 2.51 2515.36 964.17 966.43 2.60 0.35
Aguas altas 600     Q=4000 4000.00 -1.86 2.97 4.58 1.15 3.42 1.83 3.60 0.000521 2.21 2900.17 977.47 979.67 2.96 0.31
Aguas altas 500     Q=4000 4000.00 -1.88 2.33 4.49 1.27 3.21 1.37 3.52 0.000841 2.74 2293.90 982.78 1050.55 2.18 0.39
Aguas altas 400     Q=4000 4000.00 -1.89 2.26 4.39 1.28 3.11 1.35 3.44 0.000908 2.81 2229.73 988.60 1050.45 2.12 0.41
Aguas altas 300     Q=4000 4000.00 -1.90 2.17 4.30 1.35 2.96 1.81 3.29 0.000981 2.87 2172.31 999.17 1035.31 2.10 0.42
Aguas altas 260     Q=4000 4000.00 -1.90 2.06 4.27 1.39 2.87 1.36 3.25 0.001087 3.01 2076.84 1010.29 1012.41 2.05 0.44
Aguas altas 220     Q=4000 4000.00 -1.90 2.24 4.23 1.35 2.88 1.88 3.19 0.000951 2.80 2256.43 1008.63 1011.54 2.23 0.41
Aguas altas 200     Q=4000 4000.00 -1.91 2.15 4.93 2.10 2.83 1.86 3.17 0.001016 2.86 2177.89 1011.35 1013.50 2.15 0.42
Aguas altas 100     Q=4000 4000.00 -1.92 1.71 4.93 2.40 2.53 1.50 3.03 0.001538 3.35 1752.69 1024.26 1025.82 1.71 0.52
Aguas altas 40      Q=4000 4000.00 -1.92 3.04 4.93 3.69 1.24 1.24 2.76 0.006510 5.46 732.94 241.47 242.52 3.02 1.00
Aguas altas 25      Q=4000 4000.00 -1.92 1.74 4.93 3.24 1.69 1.40 2.20 0.002369 3.58 1744.05 1004.20 1005.71 1.73 0.61



HEC-RAS  Plan: Cas V +Pont   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q=4000 (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 0       Q=4000 4000.00 -1.93 3.84 4.93 2.93 2.00 -0.72 2.05 0.000161 0.98 3887.21 1013.45 1016.07 3.83 0.16



  

HEC-RAS  Plan: Cas V +Pont   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q500
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 3595    Q500 4981.00 -1.56 6.54 7.54 1.10 6.43 4.50 7.82 0.001917 5.33 1001.00 153.17 155.75 6.43 0.61
Aguas altas 3563    Q500 4981.00 -1.57 6.39 7.50 1.19 6.31 4.51 7.75 0.002023 5.44 982.36 153.83 156.34 6.28 0.63
Aguas altas 3531    Q500 4981.00 -1.57 6.52 7.46 1.14 6.33 4.33 7.65 0.001837 5.20 1021.58 156.76 159.36 6.41 0.60
Aguas altas 3511    Q500 4981.00 -1.58 6.47 7.44 1.18 6.26 4.33 7.61 0.001889 5.25 1012.29 156.50 159.07 6.36 0.61
Aguas altas 3491    Q500 4981.00 -1.58 6.72 7.05 0.66 6.39 4.01 7.51 0.001505 4.76 1108.41 164.85 167.59 6.61 0.55
Aguas altas 3471    Q500 4981.00 -1.58 6.73 7.07 6.38 3.97 7.47 0.001476 4.71 1118.44 166.30 169.03 6.62 0.54
Aguas altas 3460    Q500 4981.00 -1.58 6.86 7.07 0.60 6.47 3.73 7.41 0.001235 4.37 1204.19 175.54 178.30 6.75 0.50
Aguas altas 3435    Q500 4981.00 -1.58 7.02 7.09 0.59 6.49 3.55 7.36 0.001098 4.19 1250.04 178.14 181.38 6.89 0.48
Aguas altas 3410    Q500 4981.00 -1.59 7.06 7.11 0.60 6.51 3.44 7.32 0.001015 4.04 1293.84 183.29 186.53 6.94 0.46
Aguas altas 3398    Q500 4981.00 -1.59 6.89 7.12 0.70 6.42 3.62 7.30 0.001351 4.18 1215.52 176.53 179.33 6.78 0.50
Aguas altas 3374    BR U Q500 4981.00 -1.59 6.78 7.12 0.80 6.31 3.71 7.26 0.002298 4.34 1166.52 171.96 235.62 4.95 0.52
Aguas altas 3374    BR D Q500 4981.00 -1.59 6.81 7.50 1.16 6.34 3.56 7.22 0.001749 4.22 1227.25 180.21 243.50 5.04 0.49
Aguas altas 3350    Q500 4981.00 -1.59 6.82 7.50 1.17 6.33 3.47 7.18 0.001137 4.15 1255.89 184.16 187.07 6.71 0.48
Aguas altas 3300    Q500 4981.00 -1.60 6.80 9.50 3.22 6.28 3.41 7.12 0.001120 4.11 1266.69 186.27 189.16 6.70 0.47
Aguas altas 3250    Q500 4981.00 -1.60 6.78 7.50 1.26 6.24 3.35 7.06 0.001105 4.07 1277.45 188.38 191.26 6.68 0.47
Aguas altas 3200    Q500 4981.00 -1.61 6.53 6.95 0.75 6.20 3.30 7.00 0.001078 4.02 1306.45 200.04 202.83 6.44 0.47
Aguas altas 3150    Q500 4981.00 -1.61 6.54 6.90 0.74 6.16 3.24 6.94 0.001061 3.98 1319.05 201.81 204.59 6.45 0.46
Aguas altas 3100    Q500 4981.00 -1.62 6.53 6.86 0.74 6.11 3.19 6.89 0.001047 3.94 1328.46 203.28 205.99 6.45 0.46
Aguas altas 3050    Q500 4981.00 -1.62 6.52 6.81 0.74 6.07 3.14 6.83 0.001035 3.91 1338.85 205.47 208.22 6.43 0.46
Aguas altas 3000    Q500 4981.00 -1.63 6.50 6.77 0.74 6.03 3.09 6.77 0.001021 3.87 1349.67 207.50 210.23 6.42 0.45
Aguas altas 2962    Q500 4981.00 -1.63 6.48 6.73 0.73 6.00 3.05 6.73 0.001011 3.85 1358.74 209.53 212.25 6.40 0.45
Aguas altas 2925    Q500 4981.00 -1.63 6.45 6.70 0.73 5.97 3.02 6.69 0.001002 3.82 1367.84 211.99 214.71 6.37 0.45
Aguas altas 2900    Q500 4981.00 -1.64 6.44 6.67 0.73 5.94 2.99 6.66 0.000995 3.81 1373.71 213.46 216.16 6.35 0.45
Aguas altas 2800    Q500 4981.00 -1.65 6.65 6.58 0.73 5.86 2.90 6.56 0.000980 3.76 1376.94 218.55 209.50 6.57 0.44
Aguas altas 2750    BR U Q500 4981.00 -1.65 6.20 6.58 1.03 5.55 3.27 6.50 0.001914 4.38 1179.81 200.48 219.03 5.39 0.53
Aguas altas 2750    BR D Q500 4981.00 -1.66 6.80 6.49 1.22 5.27 3.18 6.42 0.001944 4.75 1048.87 204.41 180.58 5.81 0.58
Aguas altas 2700    Q500 4981.00 -1.66 7.00 6.49 1.10 5.40 2.81 6.28 0.001217 4.16 1198.24 221.77 171.64 6.98 0.50
Aguas altas 2600    Q500 4981.00 -1.67 6.54 6.40 1.02 5.38 2.72 6.12 0.001098 3.82 1334.33 227.25 205.83 6.48 0.47
Aguas altas 2500    Q500 4981.00 -1.68 5.95 6.31 1.01 5.29 2.64 6.00 0.001073 3.76 1383.41 232.34 234.87 5.89 0.46
Aguas altas 2400    Q500 4981.00 -1.69 5.65 6.22 1.01 5.20 2.56 5.89 0.001053 3.70 1421.40 251.58 254.08 5.59 0.46
Aguas altas 2300    Q500 4981.00 -1.70 5.58 6.13 1.01 5.11 2.48 5.77 0.001038 3.65 1446.25 259.38 261.86 5.52 0.45
Aguas altas 2290    Q500 4981.00 -1.70 5.57 6.12 1.01 5.10 2.48 5.76 0.001037 3.64 1448.49 260.09 262.56 5.52 0.45
Aguas altas 2200    Q500 4981.00 -1.71 5.48 6.04 1.02 5.02 2.40 5.67 0.001032 3.61 1462.22 266.90 269.34 5.43 0.45
Aguas altas 2100    Q500 4981.00 -1.72 5.36 5.94 1.02 4.92 2.33 5.56 0.001028 3.58 1477.83 275.87 278.27 5.31 0.45
Aguas altas 2000    Q500 4981.00 -1.73 5.15 5.85 1.02 4.83 2.26 5.45 0.001021 3.54 1502.23 291.64 294.03 5.11 0.45
Aguas altas 1900    Q500 4981.00 -1.74 4.88 5.76 1.03 4.73 2.19 5.35 0.001022 3.52 1520.15 311.28 313.62 4.85 0.45
Aguas altas 1800    Q500 4981.00 -1.75 4.85 5.67 1.02 4.65 2.13 5.24 0.001008 3.47 1554.26 320.45 322.72 4.82 0.44
Aguas altas 1700    Q500 4981.00 -1.76 4.45 5.58 0.99 4.59 2.06 5.12 0.000932 3.32 1711.14 384.49 386.75 4.42 0.43
Aguas altas 1600    Q500 4981.00 -1.77 4.29 5.49 0.94 4.54 2.00 5.02 0.000857 3.18 1867.85 435.51 437.83 4.27 0.41
Aguas altas 1536    Q500 4981.00 -1.77 4.11 5.43 0.92 4.51 1.96 4.96 0.000829 3.12 1945.98 472.95 475.25 4.09 0.40
Aguas altas 1500    Q500 4981.00 -1.78 4.04 5.40 0.91 4.48 1.96 4.92 0.000820 3.09 1989.30 492.72 495.02 4.02 0.40
Aguas altas 1400    Q500 4981.00 -1.79 3.57 5.31 0.95 4.36 1.95 4.83 0.000898 3.20 1947.26 544.89 547.18 3.56 0.42
Aguas altas 1300    Q500 4981.00 -1.80 3.53 5.22 0.91 4.31 1.94 4.73 0.000846 3.09 2111.69 597.42 599.68 3.52 0.40
Aguas altas 1200    Q500 4981.00 -1.81 3.61 5.12 0.85 4.27 2.33 4.63 0.000755 2.91 2349.28 650.05 652.26 3.60 0.38
Aguas altas 1100    Q500 4981.00 -1.82 3.55 5.03 0.81 4.22 2.37 4.55 0.000723 2.83 2483.54 700.38 702.53 3.54 0.37
Aguas altas 1000    Q500 4981.00 -1.83 3.30 4.94 0.77 4.17 2.44 4.47 0.000683 2.74 2702.10 819.78 821.72 3.29 0.36
Aguas altas 900     Q500 4981.00 -1.84 3.28 4.85 0.70 4.15 2.43 4.39 0.000593 2.55 3051.14 931.29 933.61 3.27 0.34
Aguas altas 800     Q500 4981.00 -1.85 3.23 4.76 0.67 4.09 2.43 4.33 0.000594 2.56 3096.59 957.96 960.28 3.22 0.34
Aguas altas 700     Q500 4981.00 -1.86 3.19 4.67 0.64 4.02 2.42 4.27 0.000608 2.58 3087.97 967.14 969.63 3.18 0.34
Aguas altas 600     Q500 4981.00 -1.86 3.55 4.58 0.56 4.02 2.14 4.20 0.000486 2.30 3480.69 980.43 982.87 3.54 0.31
Aguas altas 500     Q500 4981.00 -1.88 2.95 4.49 0.65 3.83 2.42 4.13 0.000738 2.78 2904.33 985.88 1078.70 2.69 0.37
Aguas altas 400     Q500 4981.00 -1.89 2.88 4.39 0.65 3.75 2.40 4.05 0.000774 2.82 2860.58 991.78 1079.37 2.65 0.38
Aguas altas 300     Q500 4981.00 -1.90 2.83 4.30 0.68 3.62 2.30 3.92 0.000802 2.83 2836.70 1002.49 1065.44 2.66 0.39
Aguas altas 260     Q500 4981.00 -1.90 2.75 4.27 0.69 3.57 2.31 3.89 0.000839 2.90 2783.71 1013.78 1016.18 2.74 0.40
Aguas altas 220     Q500 4981.00 -1.90 2.93 4.23 0.66 3.57 2.24 3.84 0.000748 2.71 2960.25 1011.49 1014.79 2.92 0.37
Aguas altas 200     Q500 4981.00 -1.91 2.86 4.93 1.39 3.54 2.26 3.83 0.000782 2.75 2898.63 1014.67 1017.14 2.85 0.38
Aguas altas 100     Q500 4981.00 -1.92 2.56 4.93 1.55 3.38 2.33 3.73 0.000976 2.99 2631.23 1028.86 1030.73 2.55 0.42
Aguas altas 40      Q500 4981.00 -1.92 3.49 4.93 3.20 1.73 1.73 3.47 0.006269 5.85 852.01 244.47 245.69 3.47 1.00
Aguas altas 25      Q500 4981.00 -1.92 1.71 4.93 3.26 1.67 1.67 2.48 0.003797 4.51 1720.07 1003.83 1005.33 1.71 0.78



HEC-RAS  Plan: Cas V +Pont   River: Llobregat   Reach: Aguas altas    Profile: Q500 (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El Hydr Depth Levee El Right R. Levee Frbrd W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width W.P. Total Hydr Radius Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m)  
Aguas altas 0       Q500 4981.00 -1.93 3.84 4.93 2.93 2.00 -0.54 2.08 0.000250 1.22 3887.21 1013.45 1016.07 3.83 0.20
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont

   RS = 3460  P3

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Q500 - Cas V +Pont

EG Q500 - Cas (V)

EG Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q500 - Cas V +Pont

EG Q=4000 - Cas (V)

WS Q500 - Cas (V)

WS Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q=4000 - Cas (V)

EG Q100 - Cas V +Pont

Crit Q500 - Cas (V)

Crit Q500 - Cas V +Pont

EG Q100 - Cas (V)

WS Q100 - Cas V +Pont

WS Q100 - Cas (V)

Crit Q=4000 - Cas V +Pont

Crit Q=4000 - Cas (V)

Crit Q100 - Cas (V)

Crit Q100 - Cas V +Pont

Ground

Levee

Bank Sta

.04 .03 .04

 

-100 -50 0 50 100
-2

0

2

4

6

8

Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont

   RS = 3374     BR  PONT MERCABARNA

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Q500 - Cas V +Pont

EG Q500 - Cas (V)

EG Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q500 - Cas V +Pont

EG Q=4000 - Cas (V)

WS Q500 - Cas (V)

WS Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q=4000 - Cas (V)

Crit Q500 - Cas (V)

Crit Q500 - Cas V +Pont

EG Q100 - Cas V +Pont

EG Q100 - Cas (V)

WS Q100 - Cas V +Pont

WS Q100 - Cas (V)

Crit Q=4000 - Cas V +Pont

Crit Q=4000 - Cas (V)

Crit Q100 - Cas (V)

Crit Q100 - Cas V +Pont

Ground

Levee

Bank Sta

.04 .03 .04

 

-100 -50 0 50 100
-2

0

2

4

6

8

10

Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont

   RS = 3250  P12
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Ground

Levee

Bank Sta

.04 .03 .04

 

-100 -50 0 50 100 150
-2

0

2

4

6

8

Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Q500 - Cas V +Pont

EG Q500 - Cas (V)

WS Q500 - Cas V +Pont

EG Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q500 - Cas (V)

EG Q=4000 - Cas (V)

WS Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q=4000 - Cas (V)

EG Q100 - Cas V +Pont

EG Q100 - Cas (V)

WS Q100 - Cas V +Pont

WS Q100 - Cas (V)

Crit Q500 - Cas (V)

Crit Q500 - Cas V +Pont

Crit Q=4000 - Cas V +Pont

Crit Q=4000 - Cas (V)

Crit Q100 - Cas V +Pont

Crit Q100 - Cas (V)

Ground

Levee

Bank Sta

.04 .03 .04

 

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
-2

0

2

4

6

8

Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont

   RS = 1400  P44

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG Q500 - Cas (V)

EG Q500 - Cas V +Pont

WS Q500 - Cas (V)

WS Q500 - Cas V +Pont

EG Q=4000 - Cas (V)

EG Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q=4000 - Cas V +Pont

WS Q=4000 - Cas (V)

EG Q100 - Cas V +Pont

EG Q100 - Cas (V)

WS Q100 - Cas (V)

WS Q100 - Cas V +Pont

Crit Q500 - Cas (V)

Crit Q500 - Cas V +Pont

Crit Q=4000 - Cas V +Pont

Crit Q=4000 - Cas (V)

Crit Q100 - Cas V +Pont

Crit Q100 - Cas (V)

Ground

Levee

Bank Sta

.
0
4

.03 .
0
4

.05 .
0
4

 

-200 -100 0 100 200 300 400 500
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont

   RS = 1200  P46
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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Cauce de aguas altas. Con temporal de levante.   
Geom: Aigues altesTemporal llev pont
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El dimensionament de la secció estructural del ferm s’ha realitzat en base a la Instrucció 

de Carreteres 6.1-IC “Secciones de firmes” aprovada el desembre de 2003. 

 

El dimensionament es basa en dos paràmetres bàsics, que són la categoria de l’esplanada 

i la categoria del trànsit. 

 

CATEGORIA DEL TRÀNSIT 

Segons el dimensionament realitzat a l’Estudi Informatiu, EI-NB-03114, es considera una 

categoria de trànsit T00, corresponent a intensitats majors de 4.000 veh.pesats/dia/carril, 

tant en el tronc principal i rotondes, com als vials de connexió (amb la carretera B-250 i 

el carrer 100 del Polígon Pratenc). 

 

CATEGORIA DE L’ESPLANADA 

La esplanada en el cas del viaducte es el formigó pretensat del tauler del propi pont que 

acompleix les exigències d’una esplanada de categoria E-3 (Ev2 ≥ 300 MPa) sobre la qual 

es col·locaran les capes del ferm. 

 

 

2. SECCIÓ ESTRUCTURAL 

CALÇADA DEL PONT 

En el cas de la secció del nou pont, sobre el tauler del pont es disposarà les següents capes: 

 

 3 cm de mescla bituminosa en calent (MBC) tipus M-10 granítica a la capa de 

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 

 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC) tipus S-12 calcària a la capa 

intermèdia. 



 Reg d’adherència tipus ECR-1d. 

 Impermeabilització del tauler. 

 Reg de curat tipus ECR-1. 

 

 

VORERA PONT 

Pas vianants 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al pas de vianants, es disposaran las 

següents capes sobre el tauler del pont:  

 

 Paviment de llosa pètria de pissarra blanca, de 20x20 cm i 4,5 cm de gruix amb 

tractament antilliscant. 

 2 cm de morter d’adherència. 

 Impermeabilització del tauler. 

 Reg de curat tipus ECR-1. 

 

Carril bici 

Per a la zona de la vorera del nou pont destinada al carril bici, es disposaran las següents 

capes sobre el tauler del pont:  

 

 2 cm de paviment a base de barreja homogènia d’àrids i carregues minerals 

“slurry” acolorit. 

 5 cm de mescla bituminosa en calent (MBC) tipus S-12 calcària. 

 Reg d’adherència tipus ECR-1d. 

 Impermeabilització del tauler. 

 Reg de curat tipus ECR-1. 

 

 

3. MATERIALS DE LA SECCIÓ 

3.1. MESCLES BITUMINOSES 



 

S'utilitzaran mescles bituminoses en calent (MBC) M-10 i S-12. 

El fus granulomètric de la mescla S-12 és troba a la taula 542.8 de l'Ordre FOM/891/2004 

d'1 de març. 

Els àrids de las mescles M-10 compliran el que estableix l'apartat 543.2 de l'Ordre 

FOM/891/2004 d'1 de març. 

 

 

3.2. BETUM ASFÀLTIC 

 

L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de trànsit 

i de la zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Norma 6.1-I.C “Secciones de firmes” 

(de la Direcció General de Carreteres), la zona de projecte es troba a una zona tèrmica 

estival mitja. Així, per la categoria de trànsit T00 el betum de penetració serà: 

 

 De penetració 60/70 per a mescles S-12. 

 Betum modificat BM-3c per a  mescles M-10. 

 

ZONA 
TÉRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 
T00 T0 T1 T2 T3 T4 

CÀLIDA  
B40/50 
BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 

 

 
 

B60/70 

 
 
 
 
 

B60/70 
B80/100 

MITJANA B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

  
B60/70 
BM-3b 

 
 
 

B60/70 
B80/100 TEMPERADA B40/50 

B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

 B60/70 
B80/100 
BM-3b 

 

(Taula 542.1A. Tipus de betum asfàltic a emprar en capa de trànsit i següent, segons 

l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març). 



 

ZONA 
TÈRMICA 
ESTIVAL 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT 
T00 T0 T1 T2 

CÀLIDA B40/50 
B60/70 
BM-2 

B40/50 
B60/70 

B60/70 

MITJANA B60/70 
B80/100 

TEMPERADA B40/50 
B60/70 
B80/100 

 
B80/100 

 

(Taula 542.1B. Tipus de betum asfàltic a emprar en capa intermèdia, segons l'Ordre 

FOM/891/2004 d'1 de març). 

 

 

3.3. REGS DE CURAT 

 

Es defineix com a reg de curat la aplicació d’una pel·lícula continua uniforme d’emulsió 

bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l’objectiu de 

donar impermeabilitat a tota la seva superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1 i 

complirà allò establert per l’article 532 “Regs de curat” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de 

març). 

 

 

3.4. REGS D’ADHERÈNCIA 

 

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 

tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació 

sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament 

superficial amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament regs de tipus 

termoadherent. 

Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb 

una emulsió asfàltica tipus ECR-1d al 60 % de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 si és 

sobre ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell. Entre dues capes de mescles 

bituminoses discontínues-contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb una emulsió 



asfàltica tipus ECR-2d-m al 65 % de betum amb una dotació de 0,5 kg/m2 si és sobre 

ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell, d'acord amb l'article 531 “Riegos de 

adherencia” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En compliment de l'Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1969, s'inclou en 

aquest projecte l'estudi de tots els elements complementaris per a la correcta posada en 

servei de l'obra. 

 

 

2. SENYALITZACIÓ 

2.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 8.2-

1.C. “Marques Vials” de Març de 1.987 publicada per la direcció General de Carreteres. 

Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, definint-se les seves 

formes i característiques en els Plànols. 

 

Marques vials: 

a) Discontínues: 

M-1.2.- Línia discontínua utilitzada per separar carrils del mateix sentit 

amb possibilitat de canvi de carril en vies amb VM compresa entre valors 

menors o iguals de 100 km/h fins a 60 km/h. La seva amplària es de 10 cm, 

el traç de 3,50 m i el va de 9,00 m. 

b) Contínues: 

M-2.6.- Línia contínua utilitzada com a vora de calçada, sent la seva 

amplària de 15 cm amb voral igual o major d'1,5 m i de 10 cm amb voral 

inferior a 1,5m. 

c) Transversals:

M-4.2.- De 40 cm discontínua en “Cediu el Pas” amb un traç de 0,80 m i 

un vànol de 0,40 m, utilitzada en els encreuaments indicats en els plànols. 



M-4.3.- Marca de pas per a vianants als quals els conductor de vehicles han 

de deixar pas, per facilitar el creuament d’un vorada a l’altra. La seva 

longitud és de 4 m i la seva amplada de 0,5 m amb separació entre marca i 

marca de 0,5 m. 

 

Materials: 

S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment descrites: 

Pintura termoplàstica  en calent per a totes les marques vials. L'aplicació de 

la mateixa es realitzarà per polvorització 

El caràcter retrorreflectant de les marques vials s'aconsegueix mitjançant la 

incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de vidre als 

materials anteriorment citats. 

Les proporcions de la barreja així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de 

les marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de la durabilitat, 

realitzat segons el que especifica el mètode “B” de la norma UNE 135 200. 

 

 

2.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

La senyalització vertical s'ha projectat seguint la instrucció 8.1- IC/98 “Senyalització 

Vertical” i els catàlegs de senyals de circulació publicats per la direcció General de 

Carreteres al Març i Juny de 1992  

 

En els plànols de planta s'han representat els distints senyals projectats amb el seu clau 

d'identificació. 

 

S'han classificat les senyals verticals en els següents grups: 

o Senyals de Disseny Fix. 

o Senyals de Disseny Variable. 



 

1. Senyals de Disseny Fix 

Al seu torn classificades en els següents subgrups: 

a) Senyals d'Advertència de Perill: 

De forma triangular, identificades en plànols mitjançant la lletra “P” seguida d'un número 

comprès entre 1 i 99 (P-4). La grandària dels senyals utilitzats, així com el seu nivell de 

reflectància és el que s'exposa a continuació: 

 

TIPUS DE VIA 
Segons 8.1-I.C 

 Grandària Reflectància 

Carretera 

convencional amb 

voral 

135 cm 2** 

 

 

*D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la  norma 8.1-I.C. en tractar-se de 

senyals d'advertència de perill el seu nivell de retrorreflectància  serà obligatòriament el 

nivell. 

 

b) Senyals de Reglamentació: 

De forma circular normalment (excepte R-1 triangular i R-2 octogonal), 

identificades en plànols mitjançant la lletra “R” seguida d'un número. Tant la grandària 

dels senyals utilitzats com el seu nivell de reflectància és el que es defineix a continuació: 

 

Senyal Triangular (R-1): 

 

TIPUS DE VIA 
Segons 8.1-I.C 



 Grandària Reflectància 

Carretera convencional 

amb voral 
135 cm 2** 

 

 

*D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la  norma 8.1-I.C. en tractar-se 

d'un senyal de prioritat (Cedeixi el Pas) el seu nivell de retrorreflectància serà 

obligatòriament el nivell 2. 

 

 

 

 

 

Senyals Circulars (R-301): 

 

TIPUS  

DE VIA 

Segons 8.1-I.C 

 Grandària Reflectància 

Carretera convencional 

amb voral 

90 cm 2** 

 

 

*D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la  norma 8.1-I.C. en tractar-

se del senyal de prohibició d'entrada (R-101) el seu nivell de retrorreflectància 

serà obligatòriament el nivell 2, la resta de senyals circulars seran de nivell 1. 

 

c) Senyals d’Indicacions generals: 



S’ha disposat de la senyal S-13 d’indicació de proximitat de pas per a vianants en tots 

els passos per a vianants segons defineix 8.1-IC punt 9-8-2. Aquestes es troben 

localitzades als plànols en planta de Senyalització del Document num.2: Plànols. 

 

2. Senyals de Disseny Variable: 

Les senyals d’Orientació s’han dissenyat tenint amb compte el Manual 

de Senyalització Interurbana d’Orientació. Maqueta2 23-4-05” i 

“Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC” 

 Cartell Lateral (PRE_4): Les característiques principals (de reflectancia, 

grandària bàsica de lletra, colors, ....) poden observar-se en els plànols de detall 

del projecte.  

 Panell Complementari: S'han inclòs panells complementari del tipus S-800, amb 

la inscripció de “150 m” i “Zona Inundable”, indicativa de la distància a la 

prescripció i de la proximitat d’una zona amb perill d’inundació. Les dimensions 

del mateix seran de 0,85 x 0,3 m , i el seu nivell de reflectància el corresponent al 

senyal a què acompanyin (en aquest cas Nivell 2). 

 

3. Materials Emprats: 

Els senyals de codi es realitzaran en xapa d'acer galvanitzat, sent el seu nivell de 

reflectància l'indicat. 

Els senyals de disseny variable estaran formats per panells d’alumini tipus 6060, i la 

perfileria dels tipus 6062. 

Els pals de sustentació dels senyals de codi són seccions tubulars d'acer al carboni segons 

norma UNE 36093. S'han utilitzat els següents pals segons es reflecteix en els plans de 

detalls d'aquest projecte: 

- Pals de dimensions 100x50x3 per els senyals circulars i octogonal de 90 cm, 

els senyals triangulars de 135 cm i per dos senyals en un pal. La seva altura 

sobre el terreny serà de 1,80 metres. 



- Pals de dimensions 80x40x2 per als senyals octogonals de grandària 60 cm. 

La seva altura sobre el terreny serà d'1,50 m. 

Els suports de rètols seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, extrusionats de 

secció constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La 

part superior dels suports es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el 

suport i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L’acabat serà anoditzat color plata 

amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 

Les dimensions de les fonamentacions per als rètols són les que s'exposen al següent 

quadre, el qual inclou una relació amb les dimensions dels pals de suport (categoria i 

longitud) i de la fonamentació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABALISAMENT 

 

S'entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pel conductor, 

a fi de destacar determinades característiques de la via.  

Atès les característiques de la via, no es realitzarà l’abalisament de la mateixa. 

 

 



4. DEFENSES 

 

Les barreres de seguretat s'han projectat tenint en compte l'OC 321/95 T i  P i l’Ordre 

Circular 6/2001 per a la modificació de l'OC 321/95 T i P pel que fa a barreres de seguretat 

metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única. 

Per a l'elecció del tipus de barrera a emprar s'han tingut en compte els següents factors o 

condicionants: 

 

 Amplària de berma 

 Traçat en desmunt o terraplè i els seus talussos. 

 Presència i tipus d'obstacle. 

 Distància a l'obstacle. 

 Gravetat de l'hipotètic accident. 

 

4.1. CONCLUSIONS 

Seguint les “Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. Ordre circular 

321/95 P i T, i la Ordre Circular 6/2001 per a la modificació de l'OC 321/95 T i P pel 

que seguretat metàl·liques per a la seva utilització en carreteres de calçada única, i 

l’OC 18/2004 referent als motociclistes”, s'ha seguit els següents criteris en la 

implantació de barreres de seguretat: 

 

 

4.1.1. EN MARGES DE LA CARRETERA 

 

Després de l'anàlisi dels diversos condicionants i atenent a que es tracta d’una via urbana 

amb velocitat màxima de 40 Km/h i en molts cassos amb voreres adjacents al marge de 

la carretera, s'ha optat per l’ús d’un tipus de barrera de seguretat. Es tracta del següent: 

 



 Barrera simple de formigó prefabricada, amb geometria del tipus BHSEJ0/0a: En 

mitjanes i en el marge de carretera. 

 

Els extrems de les barreres aniran ancorats de la forma que s'especifica en l'OC 321/95 T 

i P. Per a la transició o acabament de les barreres es disposaran mòduls d’esvaniment de 

les barreres simples. 

 

Donat que s’ha disposat la barrera tipus BHSEJ0/0a entre la carretera i la vorera-carril 

bici, no s’ha previst pretil en el marge del tauler, sinó exclusivament una barrera com a 

sistema de protecció pels vianants. S’ha dissenyat una barana d’alçada 1,00 metre que 

presenta una inclinació cap a l’interior de la vorera. La distància de separació entre 

brèndoles és de 92 mm i estan compostes per rodons de 10 mm de diàmetre. Aquests es 

disposen entre dos tubs transversals la separació dels quals és superior al mig metre. Totes 

aquestes característiques fan que la barana no sigui escalable. 

 

D’altra banda, en el pas del pont sobre altres vies de comunicació, s’ha previst la 

col·locació de pantalles antivandàliques. Aquestes estaran formades per làmines de 

polimetacrilat d'alta resistència incombustible de classe 0 instal·lades sobre mòduls base 

de formigó prefabricat, disposant el conjunt entre perfils d'acer que constituiran 

l'armadura o estructura suport. El coeficient de transmissió lluminosa haurà de ser 

superior al 80% i l'índex de reflexió del material haurà de ser menor del 10%, sempre que 

s'asseguri que les condicions d'il·luminació a ambdós costats de la làmina siguin similars. 

El coeficient d’atenuació acústica serà superior a 24 dB. En tot cas, el material emprat 

haurà de ser segur en cas de trencament, de manera que els fragments romanguin en el 

seu lloc i afavorir les operacions periòdiques de neteja al temps que tampoc haurà 

d'atreure la pols o el “smog” . 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte proporciona una solució alternativa al pont del Projecte Constructiu: 

“Millora general. Nova carretera. Vial Port-Aeroport. PK 0+000 a 1+900. Rotonda 

carretera de la Platja/ZAL del Port. Tram: El Prat del Llobregat” de clau EI-NB-03114.1 

 

És per això que s’han considerat obres complementaries totes aquelles parts del citat 

projecte que no es vegin afectades pel nou canvi de pont o bé que siguin afectades de 

forma mínima i per tant no es projectaran de nou, doncs amb la informació proporcionada 

pel projecte citat y la de la alternativa que aquí es presenta donarien solució a les mateixes: 

 

 Construcció de les carreteres entre la carretera B-250 i el polígon industrial 

Pratenc Tram del Prat de Llobregat. 

 Construcció de les penínsules. 

 Fonamentacions. 

 

2. CARRETERA 

 

Els accessos al pont han variat respecte als originals executats però de forma mínima i 

per tant no es consideren objecte del present Projecte. 

 

Estrep 1, s’ha desplaçat 3 m (1%) del P.K. 0+193,019 al P.K. 0+190,019.  

Estrep 2, s’ha desplaçat 3 m (1%), del P.K. 0+497,019 al P.K. 0+494,019 

A mes s’han considerat ambdós estreps iguals i simètrics, amb una cota de rasant de 13,00 

m i idèntiques estructures i armadures. 

 

Tot això es degut a que s’ha volgut mantenir en el present Projecte la llum principal del 

pont de L = 150,00 m, però per raons de tipus estructural s’ha considerat la simetria 

mecànica com a un valor afegit molt més important tant en el disseny, el comportament i 

el servei, que no pas una petita variació en terraplens sense repercussió en una 

problemàtica a nivell estructural. 

 



 

3. PENÍNSULES 

 

Aquest projecte també contempla la construcció de penínsules per poder realitzar el pont. 

Encara que les fonamentacions estan situades en la mateixa posició relativa respecte el 

riu, aquest Projecte no necessita unes penínsules tan grans, ja que no ha de construir les 

piles inclinades, ni les piles provisionals al mig del riu, ni la part de cintra quallada per a 

sostenir el peu de l’arc. Es per això que la superfície de península a construir es veu  

reduïda. 

 

Tan el procés que s’hauria de seguir per el seu càlcul, col·locació, i manteniment son els 

mateixos que els exposats en el projecte executat. Es calculen per a un període de retorn 

de 10 anys més resguard. 

 

 

4. FONAMENTACIONS 

 

Donades les circumstancies de l’entorn hidrogeològic, degudament recollides a l’informe 

de l’ACA, el procés de perforació de pilons es una part critica de l’obra per no barrejar 

els diferents aqüífers ni permetre que l’inferior (dolç) es contamini amb el superior (salat).  

 

Es per això que es mantindran els mateixos procediments constructius per a la realització 

d’enceps i pilons en el present projecte, això si, variant la quantitat i disposició dels 

mateixos. 

 

La problemàtica hidrogeològica i geotècnica relativa al procés constructiu de les 

fonamentacions es relata detalladament als Apartats 2.1.5.4. “Influència dels aqüífers 

sobre l’obra” i 2.1.5.5. “Procés constructiu de les fonamentacions” de l’Annex 03 

“Geologia i Geotècnia” del present projecte constructiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Es proposa a continuació la Classificació del Contractista corresponent a les 

característiques de les obres projectades, segons el RDL 2/2000 pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

 

2. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 

 

D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles no 

ha de ser superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20 

% del preu total del Contracte. Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella les 

següents categories per als corresponents grups i subgrups. 

 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviment de terres i 
perforacions 

 
2 Explanacions 

 
E 

 
B Ponts, viaductes i grans 

estructures 
 

 
3 de formigó pretensat 

F 

F Marítimes 
 

5 amb pilons i palplanxes 
 

E 

G Vials i Pistes 

 
4 Ferms de mescles 

Bituminoses 
 

E 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex té com a finalitat aconseguir que les afectacions al trànsit siguin les 

mínimes possibles durant el període d’execució dels treballs d’obra. 

 

Amb aquest objectiu s’ha realitzat una planificació de les diferents actuacions previstes 

per tal de garantir que la interferència entre les esmentades obres i el trànsit sigui la 

mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució. 

 

 

2. ACTUACIONS A DUR A TERME 

 

Execució d’un nou pont sobre la nova llera del Riu Llobregat. 

 

Donat el caràcter excepcional de l’obra el procés d’execució de l’estructura s’analitza 

dintre de l’Annex 10: Estructura.  

 

  

3. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

En aquest apartat es descriurà quina és la planificació de les actuacions ja descrites per 

tal de minimitzar l’afectació al trànsit. 

 

Durant el desenvolupament de l’obra un accés al Polígon Industrial Pratenc queda tallat 

per l’execució del viaducte: el de la Rotonda Est i el Tram 1c; com que els polígons 

industrials han de tenir garantits dos accessos per mesures de seguretat o casos 

d’emergència s’habilita un accés pel Carrer Lletra E de la Zona Franca i un altre pel Carrer 

Lletra A de la Zona Franca.  
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4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

 

La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que es 

deriven de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que s’estableix a 

la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre 

Ministerial de 31 d’Agost de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

 

 Informar l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

 Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual 

representada per les obres i les seves circumstàncies específiques. 

 Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels 

treballadors de l’obra. 

 

A la normativa esmentada es recullen, a mode de catàleg, els diferents elements de 

senyalització, abalisament i defensa a emprar. 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del 

desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l’obra. Evidentment respon a 

un plantejament de desenvolupament de l’obra, que en la pràctica pot sofrir variacions 

per múltiples factors. 

 

Per aquests motius el programa aquí indicat deu ser pres a títol orientatiu, ja que la seva 

fixació a nivell de detall correspondrà al adjudicatari de la obra, tenint-ne en compte dels 

medis amb els que gaudeixi i el rendiment dels equips, què hauran de contar amb la 

aprovació de la Direcció de l’Obra. 

 

 

2. UNITATS BÀSIQUES 

 

Es consideren com unitats bàsiques les que a continuació s’indiquen: 

 

 Treballs previs i moviments de terres   

 Drenatge  

 Estructures  

 Ferms  

 Senyalització, abalisament i defenses  

 Recuperació ambiental  

 Serveis afectats 

 Seguretat i salut 

 Neteja i terminació  

 

 

3. DIES ÚTILS DE TREBALL 

 



Per a la determinació dels dies útils per a la execució dels diferents treballs s’han utilitzat 

els mapes de isolínies de coeficients de reducció dels dies de treball editats per la Direcció 

General de Carreteres, junt amb la reducció que s’estableix al tenir en compta els dies 

festius. 

 

Considerant ambdós condicionants (climatologia adversa y dies festius) s’obtenen els 

següents coeficients de reducció medis anuals per a cada un dels treballs. 

 

Formigons        0,860 

Explanacions    0,796 

Àrids     0,939 

Regs i tractaments   0,560 

Mescles bituminoses    0,674 

 

 

4. TEMPS REQUERIT PER A L’EXECUCIÓ 

DE LES UNITATS BÀSIQUES 

 

Coneguts els volums de les principals activitats bàsiques (veure Document Núm. 4: 

Pressupost) i els rendiments dels equips, s’estableix el temps d’execució requerit per a  

cada activitat és el que es mostra en el diagrama adjunt. 

 

 

5. ESTRUCTURA 

 

Donada la singularitat del pont, el procés constructiu es descriu en el Annex 08: 

Estructures. 

 

 

6. DIAGRAMA DE BARRES O DE GANTT. 

 



A continuació es mostra un diagrama orientatiu de les activitats principals, en el qual es 

pot comprovar que la durada total de l’obra amb els serveis afectats inclosos es de 22 

mesos, ja que s’hauran de començar las reposicions tres mesos abans de l’inici de l’obra, 

mentre que la durada total de l’obra sense incloure els serveis afectats és de 19 mesos. 

  



Puente  de la desembocadura del llobregat

Plan de obra

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

nº Actividad Nombre

1 Implantación Oficinas y servicios SS

2 Replanteo 1

3 Desbroce general 1

4 Península margen derecha 1

5  península marge izquierda 1

6 Implantación pilotadoras 1

7 Ejecución pilotes E1 1

8 Ejecución pilotes Pila 1 1

9 Ejecución pilotes Pila 2 1

10 Ejecución pilotes E2 1

11 Ejecución encepado E1 2

12 Ejecución encepado P1 2

13 Ejecución encepado E2 2

14 Ejecución encepado P2 2

15 Retirada península margen derecha 1

16  Retirada enínsula margen izquierda 1

17 Rastrillo escollera antisocavación 3

18 Alzado estribo 1

19 Alzado Pila 1

20 Alzado Pila 2

21 Alzado estribo 2

22 Dovela "0" de P1

23 Montaje carro P1

24 Dovela "0" de P2

25 Montaje carro P2

26 Dovelas 1 a 14

27 Dovelas 14´(estribo)

28 Dovela cierre

29 Acabados tablero: impermeabilización

30 Acabados tablero: aglomerado

31 Ejecución JD

32 Acabados tablero: barandilla

33 Acabados tablero: barreras segridad

34 Iluminación

35 Repasos finales

36 Prueba de carga
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 21/06/17

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,38h Oficial 1aA0121000

 €23,38h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,38h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,38h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,38h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,16h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,16h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,38h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,76h Ajudant encofradorA0133000

 €20,76h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,76h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,73h Ajudant electricistaA013H000

 €20,76h Ajudant muntadorA013M000

 €24,86h Ajudant jardinerA013P000

 €19,52h ManobreA0140000

 €20,19h Manobre especialistaA0150000



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 21/06/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €121,92h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0

 €73,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €164,07h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

C13124C7

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

C1313332

 €67,39h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €75,85h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 tC13350E0

 €8,03h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €5,76h Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €42,49h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €45,42h Camió gruaC1503000

 €43,03h Camió grua de 3 tC1503300

 €47,81h Camió grua de 5 tC1503500

 €38,86h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €49,86h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €58,10h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €155,18h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,13h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,71h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,72h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €39,42h Estenedora de granulatC1709G00

 €61,61h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €23,46h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

C1814000

 €34,77h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €26,59h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 21/06/17

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,00h Màquina per a pintar bandes de vial amb termoplàstic
en calent mitjançant extrusió, autopropulsada

C1B05A00

 €149,50h Maquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

C1B0J000

 €4,79h Remolinador mecànicC2003000

 €4,41h Regle vibratoriC2005000

 €3,35h Màquina taladradoraC200F000

 €206,90m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 150 cm

C3E57E00

 €469,13m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 200 cm

C3E5U150

 €201,80h Martell percussor d'efecte doble amb motorC3E62000

 €4.174,65u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats sense
entubació

C3EZ1700

 €6.983,10u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
martinet de caiguda lliure i efecte simple

C3EZ2000

 €8,54h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €1,63h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-80 mm, amb motor de 2,2 kW de potència i
muntada amb guardamotor

CZ138401



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 21/06/17

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,67m3 AiguaB0111000

 €17,37t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,00t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €16,18t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,55t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €16,15t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €15,95m3 Tot-u artificialB0372000

 €14,87t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

B0441800

 €15,52t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

B0441900

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,23kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B0552100

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

B0552200

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

B0552300

 €363,25t Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons
UNE-EN 12591

B055JJR0

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,04m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €78,29m3 Formigó HM-30/F/10/I+Qa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B064C21A

 €68,94m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065980B

 €87,59m3 Formigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

B065E92A

 €74,38m3 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
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €92,55m3 Formigó HA-35/F/20/IIa+Qc de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

B065L93A

 €89,43m3 Formigó HA-35/P/20/IIa+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

B065L93C

 €82,97m3 Formigó HA-45/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

B065WH0B

 €59,50m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

B06NLA1C

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €30,27t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €8,93l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

B08AD00F

 €3,99kg Adhesiu de resines epoxiB0907000

 €1,17kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €6,86u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volanderes, beina
de PVC, base roscada i tap, per a fixació mecànica de
junt de dilatació extern

B0A62ML0

 €3,83u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0A63H00

 €1,91u Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interiorB0A71N00

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2C000

 €0,76kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives
de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i
15,2 mm de diàmetre nominal

B0B47290

 €0,38m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €227,13m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €9,37cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €22,49cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D629A0
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MATERIALS
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 €2,64m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,06m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usosB0D81280

 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosB0D81380

 €1,30m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €5,82m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

B0DB1720

 €1,98m2 Motlle circular de lamel·les metàl·liques, per a encofrar
pilars de diàmetre 80 cm i fins a 10 m d'alçària, per a
50 usos

B0DF2838

 €1,28u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €1,04u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €0,26u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,39u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €3,45m3 Bastida de metall, per a 25 usosB0DZT006

 €0,18u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €5,21m2 Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25
usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix,
amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m

B3H28620

 €27,87dm3 Neoprè armat per a recolzaments, de volum <= 1 dm3B4PZC100

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €0,85m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €1,69m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

B7B111F0

 €1,10m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2

B7B137B0

 €43,24m Perfil elastomèric d'ànima plana de 250 mm d'amplària
per a junt de treball interior

B7J102A4

 €69,75m Perfil elastomèric d'ànima circular de 300 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

B7J10AE1

 €353,87m Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim
de 50 mm per a junt de dilatació exterior

B7J19S02
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 €132,98m Perfil de neoprè armat amb membrana flexible per a
un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació
exterior

B7J19VX2

 €10,76m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix

B9F1V002

 €111,50m3 Formigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

B9G8C0AS

 €49,90t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

B9H11751

 €48,91t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

B9H11B51

 €96,13m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos tubs travessers de diàmetre 50
mm, de 100 a 120 cm d'alçària

BB1228C0

 €179,17m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2m d'alçària, formada
per una placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb
un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO
711/7, inclòs part proporcional d'unions i accessoris i
pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

BB53U010

 €1,37kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

BBA15100

 €1,30kg Termoplàstic en calent aplicable per extrusió de color
blanc, per a marques vials

BBA16100

 €1,22kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBA1M200

 €106,56u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

BBM1120D

 €187,70u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

BBM1270D

 €94,54m Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una
classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex
de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió
dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80
cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part
proporcional d'elements de connexió entre peces, per
a col·locar fixada al terra

BBM25442

 €25,88m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

BBMZ2611

 €75,00u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

BBMZ5611
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 €7,28u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

BBMZP010

 €32,16u Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer
galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE
135122

BBMZR110

 €37,58u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

BD515MX0

 €8,70m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó
porós

BD553100

 €114,95u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €50,70u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

BD5ZBJA0

 €3,62m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7FP160

 €5,37u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700

 €0,08u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700

 €61,57u Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de
tubs de 100 mm de DN

BF1DA500

 €76,81u Abraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de
tubs de 150 mm de DN

BF1DA700

 €13,65m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

BF22LD00

 €59,95m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 400 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796

BFD215E0

 €24,79m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 100 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796

BFD21760

 €30,12m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 150 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796

BFD21790

 €80,28u Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 400
mm de diàmetre nominal de 6 bar de PN per a
connectar a pressió

BFDD1E55
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 €139,72u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´,
per a roscar

BFW21D10

 €3,37u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat

BFY21D10

 €2,80m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

BG22RL10

 €1,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

BG319340

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €504,83u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11N22

 €300,96u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament
per a equip

BHN32G80

 €40,05u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €19,28m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

BR3P2310
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 €74,80m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,20900/R 20,190001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,20900 22,20900
Maquinària:

1,02600/R 1,710000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,02600 1,02600
Materials:

0,300601,670000,180B0111000 =xAiguam3

10,5170016,180000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,0325016,150001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 51,34510 51,34510

0,222091,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,80219

74,80219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,06m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19000/R 20,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19000 20,19000
Maquinària:

1,19700/R 1,710000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,19700 1,19700
Materials:

0,334001,670000,200B0111000 =xAiguam3

28,3131017,370001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,47210 54,47210

0,201901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,06100
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76,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,88kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2C100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11690/R 23,380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10380/R 20,760000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22070 0,22070
Materials:

0,011931,170000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2C000 =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,65243 0,65243

0,002211,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87534

0,87534COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €140,43m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 200 cmG3EZ2W00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,65600/R 19,520002,800A0140000 =xManobreh

60,57000/R 20,190003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 115,22600 115,22600
Maquinària:

23,47500/R 15,650001,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 23,47500 23,47500

1,728391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,42939

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,42939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.983,10u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
martinet de caiguda lliure i efecte simple, per a
clavament de palplanxes perdudes

G3HZ2200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6.983,10000/R 6.983,100001,000C3EZ2000 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
martinet de caiguda lliure i efecte simple

u

Subtotal... 6.983,10000 6.983,10000

COST DIRECTE 6.983,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.983,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,03m3 Formigó per a pilars columna, HA-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

G4518AH4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,80800 7,80800
Maquinària:

19,39750/R 155,180000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,39750 19,39750
Materials:

84,6294082,970001,020B065WH0B =xFormigó HA-45/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... 84,62940 84,62940

0,195202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,03010

0,00%DESPESES INDIRECTES
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112,03010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,36m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

G45FU045 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,78400/R 19,520000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,78400 8,78400
Maquinària:

21,72520/R 155,180000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,72520 21,72520
Materials:

84,6294082,970001,020B065WH0B =xFormigó HA-45/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... 84,62940 84,62940

0,219602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,35820

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,35820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4B14200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14028/R 23,380000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12456/R 20,760000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,26484 0,26484
Materials:

0,005851,170000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88119 0,88119

0,003971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,29kg Armadura per a bigues AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4B36201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21042/R 23,380000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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0,18684/R 20,760000,009A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,39726 0,39726
Materials:

0,010531,170000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88587 0,88587

0,005961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,28909

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,28909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD en
barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC4200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25718/R 23,380000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,18684/R 20,760000,009A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,44402 0,44402
Materials:

0,014041,170000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88938 0,88938

0,006661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34006

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Armadura per a estreps AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BF4201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21042/R 23,380000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20760/R 20,760000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41802 0,41802
Materials:

0,014041,170000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88938 0,88938
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0,006271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31367

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Armadura per a dovelles AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BP4201 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21042/R 23,380000,009A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20760/R 20,760000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,41802 0,41802
Materials:

0,014041,170000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88938 0,88938

0,006271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31367

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,31367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,23m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a
10 m

G4D12127 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69000/R 23,380000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,38000/R 20,760000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,07000 22,07000
Materials:

3,168002,640001,200B0D81250 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosm2

2,910005,820000,500B0DB1720 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

m

0,275002,750000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,260000,260001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 6,61300 6,61300

0,551752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,23475

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,23475COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,34m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i contraforts metàl·lics, per a carregador
d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m, per
a deixar el formigó vist,

G4DF4317 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,71800/R 23,380001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

22,83600/R 20,760001,100A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 48,55400 48,55400
Materials:

0,067181,360000,0494B0A31000 =xClau acerkg

0,531700,380001,3992B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,43155227,130000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

2,906515,820000,4994B0DB1720 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

m

0,275002,750000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 5,57616 5,57616

1,213852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,34401

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,34401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,66m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a caixetins
d'ancoratge, amb llata de fusta de pi

G4DG1E00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,54900/R 23,380001,050A0123000 =xOficial 1a encofradorh

21,79800/R 20,760001,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 46,34700 46,34700
Materials:

0,271321,360000,1995B0A31000 =xClau acerkg

6,74576227,130000,0297B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,137502,750000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,15458 7,15458

1,158682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,66025

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,66025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,06m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a canal
d'ubicació, amb llata de fusta de pi

G4DG2E00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,53500/R 23,380000,750A0123000 =xOficial 1a encofradorh
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15,57000/R 20,760000,750A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 33,10500 33,10500
Materials:

0,245481,360000,1805B0A31000 =xClau acerkg

6,74576227,130000,0297B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,137502,750000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 7,12874 7,12874

0,827632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,06136

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,06136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,09m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de
300 mm d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1AAEA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67600/R 23,380000,200A0123000 =xOficial 1a encofradorh

2,07600/R 20,760000,100A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 6,75200 6,75200
Materials:

73,2375069,750001,050B7J10AE1 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 300 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 73,23750 73,23750

0,101281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,09078

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,09078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,54m Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 250
mm d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1B2AA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A0123000 =xOficial 1a encofradorh

1,55700/R 20,760000,075A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 5,06400 5,06400
Materials:

45,4020043,240001,050B7J102A4 =xPerfil elastomèric d'ànima plana de 250 mm d'amplària
per a junt de treball interior

m

Subtotal... 45,40200 45,40200

0,075961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,54196

0,00%DESPESES INDIRECTES
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50,54196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,64m Barrera de formigó doble, prefabricada, per a una
classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex
de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió
dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80
cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part
proporcional d'elements de connexió entre peces,
col·locada fixada al terra

GB2C5442 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90446/R 23,380000,167A0121000 =xOficial 1ah

3,25984/R 19,520000,167A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,16430 7,16430
Maquinària:

3,82480/R 47,810000,080C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,82480 3,82480
Materials:

94,5400094,540001,000BBM25442 =xBarrera de formigó doble, prefabricada, per a una
classe de contenció alta, nivell de contenció H2, índex
de severitat B, amplària de treball W3 i deflexió
dinàmica 0,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80
cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part
proporcional d'elements de connexió entre peces, per
a col·locar fixada al terra

m

Subtotal... 94,54000 94,54000

0,107461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,63656

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,63656COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00pa EsbroçadaPN01 Rend.: 1,000

 €28,06m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant

F9G8CDAS Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,50700/R 23,380000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,29440/R 19,520000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,80140 7,80140
Maquinària:

0,23950/R 4,790000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0,10584/R 4,410000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,34534 0,34534
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Materials:

2,232508,930000,250B08AD00F =xProducte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

17,56125111,500000,1575B9G8C0AS =xFormigó amb additiu per a paviment continu , amb
fibres sintètiques

m3

Subtotal... 19,79375 19,79375

0,117021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,05751

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,05751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,33u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

FD5ZBJA4 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,16000 17,16000
Materials:

1,2108030,270000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

50,7000050,700001,000BD5ZBJA0 =xReixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

u

Subtotal... 51,91080 51,91080

0,257401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,32820

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,32820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,21m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4
m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2223P31 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97600/R 19,520000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97600 0,97600
Maquinària:

9,21799/R 50,900000,1811C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,21799 9,21799

0,014641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,20863

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,20863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,71m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

G2225731 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97600/R 19,520000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97600 0,97600
Maquinària:

23,71940/R 50,900000,466C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

h

Subtotal... 23,71940 23,71940

0,014641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,71004

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,71004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,50m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

G228AJ0F Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,61520/R 20,190000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,61520 1,61520
Maquinària:

6,75952/R 50,900000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,56210/R 8,030000,070C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 7,32162 7,32162
Materials:

31,5350018,550001,700B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 31,53500 31,53500

0,024231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,49605

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,49605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,77m3 Rebliment de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98% del PM

G228U010 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78080/R 19,520000,040A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,78080 0,78080
Maquinària:

1,74455/R 75,850000,023C13350E0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th

0,21245/R 42,490000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

0,59130/R 39,420000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 2,54830 2,54830
Materials:

0,083501,670000,050B0111000 =xAiguam3

18,3425015,950001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,42600 18,42600

0,011711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,76681

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,76681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,50m3 Rebliment d'argilaG228U020 Rend.: 1,000P- 7

 €0,92m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,92129/R 50,900000,0181C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 0,92129 0,92129

COST DIRECTE 0,92129

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,92129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.500,00PA Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible

G2616504 Rend.: 1,000P- 9

 €384,89m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb
formigó HA-30/F/20/IIa+Qb, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment

G3E57E7J Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

206,90000/R 206,900001,000C3E57E00 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 150 cm

m

Subtotal... 206,90000 206,90000
Materials:
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177,9916487,590002,0321B065E92A =xFormigó HA-30/F/20/IIa+Qb de consistència fluïda,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

m3

Subtotal... 177,99164 177,99164

COST DIRECTE 384,89164

0,00%DESPESES INDIRECTES

384,89164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11kg Armadura per a pilons AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G3EB4200 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11690/R 23,380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10380/R 20,760000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22070 0,22070
Materials:

0,007021,170000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88236 0,88236

0,003311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,10637

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,10637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.174,65u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
sense entubació

G3EZ1700 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4.174,65000/R 4.174,650001,000C3EZ1700 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats sense
entubació

u

Subtotal... 4.174,65000 4.174,65000

COST DIRECTE 4.174,65000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.174,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €97,35m3 Formigó per a enceps, HA-45/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, abocat des de camió

G3F51KG1 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,71200/R 19,520000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,71200 11,71200
Materials:

85,4591082,970001,030B065WH0B =xFormigó HA-45/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... 85,45910 85,45910

0,175681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,34678

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,34678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,13kg Armadura per a enceps AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G3FB4200 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11690/R 23,380000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12456/R 20,760000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,24146 0,24146
Materials:

0,007141,170000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88248 0,88248

0,003621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,12756

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,12756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,47m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a encepsG3FD1000 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,34200/R 20,760000,450A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 18,69400 18,69400
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xClau acerkg
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1,139890,380002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,43155227,130000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,256641,120001,122B0D81380 =xPlafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usosm2

0,137502,750000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

0,390000,390001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 3,49253 3,49253

0,280411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,46694

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,46694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,59m2 Clavament i extracció individual de palplanxes
recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment
d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària
entre 4 i 8 m en terreny de graves

G3H28624 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,46792/R 20,190000,568A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,46792 11,46792
Maquinària:

33,00080/R 58,100000,568C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

114,62240/R 201,800000,568C3E62000 =xMartell percussor d'efecte doble amb motorh

Subtotal... 147,62320 147,62320
Materials:

5,210005,210001,000B3H28620 =xPalplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25
usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix,
amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m

m2

Subtotal... 5,21000 5,21000

0,286702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,58782

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,58782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,07m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

G3J21810 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92250/R 23,380000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,92250 2,92250
Maquinària:

22,48205/R 121,920000,1844C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

Subtotal... 22,48205 22,48205
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Materials:

28,6247514,870001,925B0441800 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

t

Subtotal... 28,62475 28,62475

0,043841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,07314

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,07314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,57m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

G3J21920 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92250/R 23,380000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,92250 2,92250
Maquinària:

30,30373/R 164,070000,1847C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

h

Subtotal... 30,30373 30,30373
Materials:

25,2976015,520001,630B0441900 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1200 a 4000 kg de pes

t

Subtotal... 25,29760 25,29760

0,043841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,56767

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,56767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,00m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

G3Z112N1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75350/R 23,380000,075A0121000 =xOficial 1ah

2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,68150 4,68150
Materials:

6,2475059,500000,105B06NLA1C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

m3

Subtotal... 6,24750 6,24750
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0,070221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,99922

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,99922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,03m3 Formigó per a alçats, HA-45/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

G451UAH4 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,80800 7,80800
Maquinària:

19,39750/R 155,180000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,39750 19,39750
Materials:

84,6294082,970001,020B065WH0B =xFormigó HA-45/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... 84,62940 84,62940

0,195202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,03010

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,03010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,36m3 Formigó per a dovella, HA-45/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

G45PU045 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,78400/R 19,520000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,78400 8,78400
Maquinària:

21,72520/R 155,180000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,72520 21,72520
Materials:

84,6294082,970001,020B065WH0B =xFormigó HA-45/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... 84,62940 84,62940

0,219602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,35820

0,00%DESPESES INDIRECTES
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115,35820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,87m3 Formigó submergit per a murs de molls
HM-30/F/10/I+Qa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

G46211D4 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84500/R 23,380000,250A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 5,84500 5,84500
Maquinària:

13,96620/R 155,180000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 13,96620 13,96620
Materials:

79,8558078,290001,020B064C21A =xFormigó HM-30/F/10/I+Qa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

m3

Subtotal... 79,85580 79,85580

0,204583,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,87158

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,87158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y
1860 S7, fins a 19 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70
m

G4AA1220 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09352/R 23,380000,004A0121000 =xOficial 1ah

0,31232/R 19,520000,016A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,40584 0,40584
Maquinària:

0,19124/R 47,810000,004C1503500 =xCamió grua de 5 th

0,09384/R 23,460000,004C1814000 =xLlançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

h

Subtotal... 0,28508 0,28508
Materials:

0,760000,760001,000B0B47290 =xAcer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives
de 7 filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i
15,2 mm de diàmetre nominal

kg

Subtotal... 0,76000 0,76000

0,010152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,46107

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,46107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15kg Armadura per a alçats AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4B1UA00 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14028/R 23,380000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,12456/R 20,760000,006A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,26484 0,26484
Materials:

0,005851,170000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,875340,875341,000D0B2C100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88119 0,88119

0,003971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,23m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a alçats , per a
deixar el formigó vist

G4D1UA10 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69000/R 23,380000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,38000/R 20,760000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 22,07000 22,07000
Materials:

3,168002,640001,200B0D81250 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosm2

2,910005,820000,500B0DB1720 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

m

0,275002,750000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

0,260000,260001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 6,61300 6,61300

0,551752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,23475

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,23475COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,65m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

G4DE1A00 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,41680/R 23,380000,360A0121000 =xOficial 1ah

4,09920/R 19,520000,210A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,51600 12,51600
Maquinària:

0,49860/R 49,860000,010C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,49860 0,49860
Materials:

3,450003,450001,000B0DZT006 =xBastida de metall, per a 25 usosm3

Subtotal... 3,45000 3,45000

0,187741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,65234

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,65234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,02m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a dovelles, per a
revestir

G4DP2107 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,52100/R 23,380000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,34200/R 20,760000,450A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 19,86300 19,86300
Materials:

1,272001,060001,200B0D81280 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usosm2

2,910005,820000,500B0DB1720 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

m

0,220002,750000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,260000,260001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 4,66200 4,66200

0,496582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,02157

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,02157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,34m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafons i contraforts metàl·lics, per a dovelles, per a
deixar el formigó vist,

G4DP4317 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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25,71800/R 23,380001,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

22,83600/R 20,760001,100A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 48,55400 48,55400
Materials:

0,067181,360000,0494B0A31000 =xClau acerkg

0,531700,380001,3992B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,43155227,130000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,364221,300001,0494B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosm2

2,906515,820000,4994B0DB1720 =xContrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i
10 m i 200 usos

m

0,275002,750000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 5,57616 5,57616

1,213852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,34401

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,34401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.200,00PA Partida Alçada Encastament Provisional Lloger,
Transport, Muntatge i Desmuntatge

G4DPU010 Rend.: 1,000P- 29

 €8.500,00PA Partida Alçada lloger, Transport, Muntatge i
Desmuntatge 2 Carros d'Avançament Dovelles

G4DPU020 Rend.: 1,000P- 30

 €3.800,00PA Partida Alçada eliminació enastament provisionalG4DPU030 Rend.: 1,000P- 31

 €3.500,00u Aparell de Recolçament POT Unidireccional per a
3500 kN, col·locat

G4ZB1101 Rend.: 1,000P- 32

 €6,16m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

G7811100 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,68870/R 23,380000,115A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,61670 5,61670
Materials:

0,460000,230002,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,46000 0,46000

0,084251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,16095

0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,16095COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,12m2 Pintat sobre formigó en parament horitzontal amb 1
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH i 6 kg/m2 de betum asfàltic convencional 50/70

G7821110 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67600/R 23,380000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,90400/R 19,520000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,58000 8,58000
Materials:

0,230000,230001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

2,17950363,250000,006B055JJR0 =xBetum asfàltic convencional tipus 50/70, segons
UNE-EN 12591

t

Subtotal... 2,40950 2,40950

0,128701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,11820

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,11820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

G7B111A0 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93520/R 23,380000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41520/R 20,760000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,35040 1,35040
Materials:

0,935000,850001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,93500 0,93500

0,020261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,30566

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,30566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,23m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

G7B111F0 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,93520/R 23,380000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41520/R 20,760000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,35040 1,35040
Materials:

1,859001,690001,100B7B111F0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

m2

Subtotal... 1,85900 1,85900

0,020261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,22966

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,58m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 110 a 130 g/m2, col·locat
sense adherir

G7BC37B0 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93520/R 23,380000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41520/R 20,760000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,35040 1,35040
Materials:

1,210001,100001,100B7B137B0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 110 a 130 g/m2

m2

Subtotal... 1,21000 1,21000

0,020261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58066

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,58066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,17m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix, en voreres de més d'1 m
d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6

G9F5UB10 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,70400/R 23,380000,800A0121000 =xOficial 1ah

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,51200 26,51200
Materials:

10,9752010,760001,020B9F1V002 =xPaviment de peces prefabricades de formigo de 40x40
cm i 5 cm de gruix

m2

2,2818376,061000,030D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,25703 13,25703
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0,397681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,16671

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,16671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,43t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

G9H11751 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37408/R 23,380000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40544/R 19,520000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,77952 1,77952
Maquinària:

0,67390/R 67,390000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,42976/R 53,720000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,61610/R 61,610000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,71976 1,71976
Materials:

49,9000049,900001,000B9H11751 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

t

Subtotal... 49,90000 49,90000

0,026691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,42597

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,42597COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,44t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

G9H11B51 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37408/R 23,380000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40544/R 19,520000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,77952 1,77952
Maquinària:

0,67390/R 67,390000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,42976/R 53,720000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,61610/R 61,610000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,71976 1,71976
Materials:

48,9100048,910001,000B9H11B51 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

t

Subtotal... 48,91000 48,91000

0,026691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,43597

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,43597COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

G9J13J20 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04442/R 20,190000,0022A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04442 0,04442
Maquinària:

0,06189/R 28,130000,0022C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,02081/R 41,620000,0005C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,08270 0,08270
Materials:

0,144000,240000,600B0552200 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,14400 0,14400

0,000671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,27179

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,27179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,43m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1 kg/m2

G9J14J50 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07067/R 20,190000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07067 0,07067
Maquinària:

0,09846/R 28,130000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09846 0,09846
Materials:



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,264000,240001,100B0552300 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum

asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 0,26400 0,26400

0,001061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,43419

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,43419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,31m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material neoprè
armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut
com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

G9Z65520 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,35200/R 23,380000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,16000 17,16000
Maquinària:

0,50250/R 3,350000,150C200F000 =xMàquina taladradorah

1,28100/R 8,540000,150CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 1,78350 1,78350
Materials:

0,319203,990000,080B0907000 =xAdhesiu de resines epoxikg

26,810003,830007,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

132,98000132,980001,000B7J19VX2 =xPerfil de neoprè armat amb membrana flexible per a
un recorregut màxim de 50 mm per a junt de dilatació
exterior

m

Subtotal... 160,10920 160,10920

0,257401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,31010

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,31010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €414,04m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material metàl·lic
amb dents, de 50 mm de recorregut com a màxim,
col·locat amb fixacions mecàniques

G9Z69530 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,18300/R 23,380000,350A0121000 =xOficial 1ah

6,83200/R 19,520000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,01500 15,01500



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,50250/R 3,350000,150C200F000 =xMàquina taladradorah

1,28100/R 8,540000,150CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 1,78350 1,78350
Materials:

43,149406,860006,290B0A62ML0 =xTac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volanderes, beina
de PVC, base roscada i tap, per a fixació mecànica de
junt de dilatació extern

u

353,87000353,870001,000B7J19S02 =xPerfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim
de 50 mm per a junt de dilatació exterior

m

Subtotal... 397,01940 397,01940

0,225231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 414,04313

0,00%DESPESES INDIRECTES

414,04313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,09m Barana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de
cares corbes, col·locat cada 2 m, amb dos tubs
travessers de d 50 mm, de 100 a 120 cm d'alçària,
ancorada amb formigó de dosificació 150 kg/m3

GB1228C2 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,67600/R 23,380000,200A0121000 =xOficial 1ah

2,92800/R 19,520000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,60400 7,60400
Materials:

96,1300096,130001,000BB1228C0 =xBarana de perfil IPN-100 en forma de J invertida de
cares corbes, amb dos tubs travessers de diàmetre 50
mm, de 100 a 120 cm d'alçària

m

2,2440774,802190,030D060M021 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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... 98,37407 98,37407

0,114061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,09213

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,09213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €374,53m Ampit prefabricat de formigóGB1BU200 Rend.: 1,000P- 46

 €51,16m Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey,
elaborada ´´in situ´´

GB2C4000 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,31260/R 23,380000,270A0121000 =xOficial 1ah

5,27040/R 19,520000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,58300 11,58300
Maquinària:

20,18250/R 149,500000,135C1B0J000 =xMaquinària per a formació de barrera rígida tipus New
Jersey

h

Subtotal... 20,18250 20,18250
Materials:

15,8562068,940000,230B065980B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

3,360000,600005,600B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 19,21620 19,21620

0,173751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,15545

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,15545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,71u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal
cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur

GB2ZR011 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,90446/R 23,380000,167A0121000 =xOficial 1ah

3,25984/R 19,520000,167A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,16430 7,16430
Materials:

7,280007,280001,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

u

32,1600032,160001,000BBMZR110 =xTerminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer
galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE
135122

u

Subtotal... 39,44000 39,44000

0,107461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,71176

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,71176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,78m2 Pantalla antisoroll fonoaïllant de 2 m d'alçària, formada
per una placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb
un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO
711/7, totalment col·locada inclosa part proporcional
d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat
cada 3 m

GB53U010 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,68870/R 23,380000,115A0121000 =xOficial 1ah

6,73440/R 19,520000,345A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,42310 9,42310
Maquinària:

4,94845/R 43,030000,115C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 4,94845 4,94845
Materials:

179,17000179,170001,000BB53U010 =xPantalla antisoroll fonoaïllant de 2m d'alçària, formada
per una placa de metacrilat de 15 mm de gruix, amb
un aïllament acústic RW de 32 dB segons norma ISO
711/7, inclòs part proporcional d'unions i accessoris i
pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

m2

Subtotal... 179,17000 179,17000

0,235582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 193,77713

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,77713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,41m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm
d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

GBA17515 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28056/R 23,380000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,11712/R 19,520000,006A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,39768 0,39768
Maquinària:

0,20862/R 34,770000,006C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,20862 0,20862
Materials:

0,698431,370000,5098BBA15100 =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

kg

0,103701,220000,085BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg

Subtotal... 0,80213 0,80213

0,005971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,41440

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,41440COST EXECUCIÓ MATERIAL



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,40m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua sonora per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RRS, de 15
cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant extrusió

GBA1F526 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25718/R 23,380000,011A0121000 =xOficial 1ah

1,07360/R 19,520000,055A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,33078 1,33078
Maquinària:

3,96000/R 72,000000,055C1B05A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial amb termoplàstic
en calent mitjançant extrusió, autopropulsada

h

Subtotal... 3,96000 3,96000
Materials:

0,994501,300000,765BBA16100 =xTermoplàstic en calent aplicable per extrusió de color
blanc, per a marques vials

kg

0,093331,220000,0765BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg

Subtotal... 1,08783 1,08783

0,019961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,39857

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,39857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

GBA29515 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44422/R 23,380000,019A0121000 =xOficial 1ah

0,18544/R 19,520000,0095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,62966 0,62966
Maquinària:

0,25261/R 26,590000,0095C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 0,25261 0,25261
Materials:

1,048051,370000,765BBA15100 =xTermoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

kg

0,155551,220000,1275BBA1M200 =xMicroesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

kg

Subtotal... 1,20360 1,20360



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,009441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,09531

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,09531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,91u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

GBB14262 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04000/R 24,160000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,19000/R 20,760000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,23000 11,23000
Maquinària:

2,81604/R 45,420000,062C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 2,81604 2,81604
Materials:

187,70000187,700001,000BBM1270D =xPlaca circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

u

Subtotal... 187,70000 187,70000

0,168451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,91449

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,91449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,25u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

GBB1D121 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41600/R 24,160000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,07600/R 20,760000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,49200 4,49200
Maquinària:

1,13550/R 45,420000,025C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 1,13550 1,13550
Materials:

106,56000106,560001,000BBM1120D =xPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3

u

Subtotal... 106,56000 106,56000



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,067381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,25488

0,00%DESPESES INDIRECTES

112,25488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,00m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, fixat a la base

GBBZ3011 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93520/R 23,380000,040A0121000 =xOficial 1ah

0,78080/R 19,520000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,71600 1,71600
Maquinària:

0,38248/R 47,810000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,38248 0,38248
Materials:

25,8800025,880001,000BBMZ2611 =xTub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 25,88000 25,88000

0,025741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,00422

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,00422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,76u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats;
inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

GBBZA003 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84500/R 23,380000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,88000/R 19,520000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,72500 10,72500
Maquinària:

7,30500/R 73,050000,100C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 7,30500 7,30500
Materials:

8,5695057,130000,150B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

75,0000075,000001,000BBMZ5611 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

u

Subtotal... 83,56950 83,56950



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,160881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,76038

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,76038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,44u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat ,
amb tapa plana , col·locada fixacions mecàniques

GD51QMX0 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,69000/R 23,380000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,88000/R 19,520000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,57000 16,57000
Materials:

1,040000,260004,000B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

37,5800037,580001,000BD515MX0 =xBonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana

u

Subtotal... 38,62000 38,62000

0,248551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,43855

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,43855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,58m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós,
col·locat amb junts secs

GD553102 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99798/R 23,380000,171A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,33792/R 19,520000,171A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,33590 7,33590
Materials:

9,135008,700001,050BD553100 =xTub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó
porós

m

Subtotal... 9,13500 9,13500

0,110041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,58094

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,58094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,82u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

GD5J6F08 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

35,07000/R 23,380001,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

29,28000/R 19,520001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,35000 64,35000
Materials:

25,6779659,550000,4312B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,288961,280001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,540002,750000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 28,50692 28,50692

0,965251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,82217

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,82217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,59m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

GD7FP164 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44220/R 23,380000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

3,50700/R 23,380000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,11400/R 20,760000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

7,41760/R 19,520000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,48080 18,48080
Maquinària:

2,14798/R 50,900000,0422C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,57600/R 5,760000,100C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmh

Subtotal... 2,72398 2,72398
Materials:

9,2820017,000000,546B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,6274859,550000,0945B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

4,344003,620001,200BD7FP160 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

m

1,772105,370000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 21,10558 21,10558



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,277211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,58757

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,58757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,74u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

GDK254F3 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,04200/R 23,380000,900A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

17,56800/R 19,520000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,61000 38,61000
Materials:

0,2074017,000000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

7,8606059,550000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,440180,180008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 10,55546 10,55546

0,579151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,74461

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,74461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,43m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

GF22LD11 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,01280/R 24,160000,580A012M000 =xOficial 1a muntadorh

12,04080/R 20,760000,580A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 26,05360 26,05360
Materials:

0,420201,910000,220B0A71N00 =xAbraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interioru

13,9230013,650001,020BF22LD00 =xTub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i DN= 100 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

m

20,95800139,720000,150BFW21D10 =xAccessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´,
per a roscar

u



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,685003,370000,500BFY21D10 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs

d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat
u

Subtotal... 36,98620 36,98620

0,390801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,43060

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,43060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,46m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 400 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796, units maniguets i col·locat al
fons de la rasa

GFD215EA Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59040/R 24,160000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,94440/R 20,760000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

7,41760/R 19,520000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,95240 15,95240
Maquinària:

8,62980/R 45,420000,190C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 8,62980 8,62980
Materials:

59,9500059,950001,000BFD215E0 =xTub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 400 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 2500 (2500 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796

m

6,6873280,280000,0833BFDD1E55 =xManiguet de polièster amb anella elastomèrica de 400
mm de diàmetre nominal de 6 bar de PN per a
connectar a pressió

u

Subtotal... 66,63732 66,63732

0,239291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,45881

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,45881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,62m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 100 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i perfil
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

GFD21765 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34880/R 24,160000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,02720/R 19,520000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,37600 11,37600
Materials:

10,2821961,570000,167BF1DA500 =xAbraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de
tubs de 100 mm de DN

u

24,7900024,790001,000BFD21760 =xTub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 100 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796

m

Subtotal... 35,07219 35,07219

0,170641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,61883

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,61883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,78m Tub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 150 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796, units per abraçadora i perfil
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa

GFD21795 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83200/R 24,160000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,80800/R 19,520000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,64000 12,64000
Materials:

12,8272776,810000,167BF1DA700 =xAbraçadora d'acer i perfil d'estanquitat per a la unió de
tubs de 150 mm de DN

u

30,1200030,120001,000BFD21790 =xTub de polièster i fibra de vidre laminat amb estructura
interior de càrregues inerts de sorra, de 150 mm
diàmetre nominal, de 6 bar pressió nominal, classe de
rigidesa anular SN 10000 (10000 N/m2), segons la
norma UNE-EN 1796

m

Subtotal... 42,94727 42,94727

0,189601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,77687

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,77687COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,09m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

GG22RL1K Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,79728/R 24,160000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41460/R 20,730000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,21188 1,21188
Materials:

2,856002,800001,020BG22RL10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,85600 2,85600

0,018181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,08606

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,08606COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,23m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub

GG319344 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36240/R 24,160000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,31095/R 20,730000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,67335 0,67335
Materials:

1,550401,520001,020BG319340 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

m

Subtotal... 1,55040 1,55040

0,010101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,23385

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,25m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

GG380902 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41600/R 24,160000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,10950/R 20,730000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,52550 5,52550
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,330000,330001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,64580 1,64580

0,082881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,25418

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,25418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €655,68u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

GHM11N22 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,80480/R 24,160000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,98690/R 20,730000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,88000/R 19,520000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,67170 28,67170
Maquinària:

24,07260/R 45,420000,530C1503000 =xCamió gruah

20,59580/R 38,860000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 44,66840 44,66840
Materials:

37,0295258,040000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

504,83000504,830001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

u

40,0500040,050001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 581,90952 581,90952

0,430081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 655,67970

0,00%DESPESES INDIRECTES

655,67970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €322,97u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament
per a equip i acoblada al suport

GHN32G81 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,66928/R 24,160000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,01259/R 20,730000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,68187 21,68187
Materials:



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
300,96000300,960001,000BHN32G80 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta

de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 250 W, de preu alt, tancada, amb allotjament
per a equip

u

Subtotal... 300,96000 300,96000

0,325231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 322,96710

0,00%DESPESES INDIRECTES

322,96710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,34m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

GR3P2311 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74020/R 24,860000,070A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,74020 1,74020
Maquinària:

4,30105/R 50,900000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,30105 4,30105
Materials:

22,2684019,280001,155BR3P2310 =xTerra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 22,26840 22,26840

0,026101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,33575

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,33575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.500,00PA Implantació oficinesPN1 Rend.: 1,000P- 72

 €2.500,00PA ReplanteigPN2 Rend.: 1,000P- 73

 €5.600,00PA Afectacions al trànsitPN3 Rend.: 1,000P- 74

 €32.500,00PA Desviació línea soterrada 25.000 KvPN4 Rend.: 1,000P- 75

 €12.500,00PA Prova de càrregaPN5 Rend.: 1,000P- 76



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 21/06/17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10.500,00PA Mesures correctores Impacte AmbientalPN6 Rend.: 1,000P- 77



-

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 21/06/17

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,00* Elemento no encontradoCZZ
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Índex 

 

1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

2. TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 

 



-

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 10.801.887,83

13 % GG SOBRE 10.801.887,83........................................................................................ 1.404.245,42

6 % BI SOBRE 10.801.887,83............................................................................................ 648.113,27

Subtotal 12.854.246,52

21 % IVA SOBRE 12.854.246,52........................................................................................ 2.699.391,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 15.553.638,2915.553.638,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUINZE MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS )


