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1. ANTECEDENTS I OBJECTIU 

El projecte se situa a la població de Flaçà, Girona. Aquest municipi es 

caracteritza per ser un punt neuràlgic important dins la xarxa de transport de la 

demarcació gironina des de la construcció l’any 1887 de la línia de ferrocarril 

que travessa el nucli urbà. 

La supressió del pas a nivell de Flaçà ha estat sempre un punt d’interès en les 

programes dels governs locals, però la dificultat administrativa i econòmica ha 

impossibilitat dur-ho a terme. 

L’objectiu d’aquest projecte és plantejar una solució secundària, ràpida i 

econòmica que pugui substituir la proposada per Adif. Aquesta solució pretén 

diferenciar i bifurcar la circulació del vianants respecte a la dels vehicles, ja que 

actualment circulen per la mateixa calçada quan volen creuar d’una banda a 

una altra de la via del tren. 

2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Donat que es tracta d’un projecte d’àmbit acadèmic, la realització d’un 

aixecament topogràfic de la zona afectada no ha estat possible per falta de 

mitjans i recursos. Això farà que les eines de treball no siguin tant abundants i 

precises. 

 

Les dades topogràfiques utilitzades per l’elaboració del projecte han estat 

extretes a partir de recursos de tipus públic, és a dir, que es troben a la 

disposició de la ciutadania. 

3. GEOLOGIA I GEOTÈCINA 

De la mateixa manera que en l’estudi topogràfic, al tractar-se d’un projecte 

acadèmic no tenim els eines ni els recursos necessaris per poder realitzar un 

estudi geotècnic i geològic exhaustiu.  

És per aquest motiu que s’utilitzen les dades d’un altre projecte elaborat per la 

construcció d’un pont sobre la riera de les Arenes al municipi de Matadepera 

(Barcelona) i sol·licitat per l’empresa G.I.S.A (Gestió d’Infraestructures, S.A.), i 

d’aquesta manera poder seguir endavant amb el projecte. 



4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Les alternatives proposades depenen únicament de la tipologia estructural de 

l’estructura. Per les condicions en les quals ens trobem, les alternatives 

referides a l’emplaçament de l’estructura es veuen molt limitades per la gran 

quantitat d’edificis existent que hi trobem al voltant. És per això que tan sols 

veiem possible una única ubicació per a la nostra passarel·la.  

Les alternatives proposades en aquest projecte constructiu són les següents: 

- Passarel·la recta (bigues birecolzades) 

Es predimensiona una passarel·la amb dues bigues metàl·liques longitudinals 

recolzades a dues piles als seus extrems i un taulell format per biguetes 

transversals de fusta i, sobre aquestes, uns llistons longitudinals, també de 

fusta, que configuraran la zona dels vianants. S’utilitza la fusta per conformar el 

taulell i per tal de reduir el pes propi de l’estructura. 

El principal inconvenient d’aquesta tipologia és el gran cantell de taulell que ens 

apareix. És per aquest motiu, que seguint la normativa, ens obligaria a utilitzar 

un ascensor per poder accedir a la passarel·la, ja que l’estructura d’accés 

hauria de tenir unes dimensions molt desmesurades. 

- Passarel·la atirantada 

Aquesta alternativa la podem relacionar estructuralment com una biga continua. 

El taulell està compost per dues bigues longitudinals situades als extrems del 

taulell i varies bigues transversals per rigiditzar l’estructura i poder suportar els 

llistons de fusta del paviment de la passera. 

El gran cost de construcció d’aquest tipus de passeres és el principal 

inconvenient 

- Passarel·la amb tipologia de gelosia 

Per últim es proposa una passarel·la amb un format estructural de gelosia.  

El principal inconvenient que trobem en aquesta solució és la verificació a 

pandeig del cordó de la fibra superior, ja que se’ns presenta sense 

arriostrament perquè pugui ser competitiva respecta la resta d’alternatives. 

Per poder escollir de la manera més objectiva la millor solució per a la nostra 

situació, plantegem un anàlisis multicriteri amb diferents indicadors que 

determinen mitjançant una puntuació quina alternativa es la més aconsellable 

per a construir. 

Els criteris proposats has sigut els següents: 



- Sociofuncional (30%) 

- Econòmic (40%) 

- Técnico-constructiu (20%) 

- Ambiental (10%) 

Després de comprovar les diferents tipologies amb els criteris i indicadors 

d’estudi, arribem a la conclusió que la millor solució es la de la passarel·la amb 

format gelosia. 

5. CÀLCUL ESTRUCTURAL I DEFINICIÓ DE LA TIPOLOGIA 

ADOPTADA 

L’objectiu principal de construir la passarel·la amb forma de gelosia, es portar 

l’estructura resistent per sobre del taulell, amb la finalitat de poder disminuir 

l’espessor del taulell, i disminuir els problemes de gàlib que tenim amb la 

infraestructura ferroviària. 

Com s’exposa a l’estudi d’alternatives aquesta solució es factible sempre hi 

quan es realitzi de manera correcte una verificació a pandeig del cordó de la 

fibra superior de la gelosia.  

Per a la comprovació d’aquest element, s’ha utilitzar un model p-delta no lineal. 

Aquest model es caracteritza per aplicar de manera progressiva la combinació 

de càrregues que actuen a la passera. 

D’aquesta manera cada iteració utilitza com a condicions inicials els resultats 

finals de l’anterior i es comprova que s’estableix l’equilibri amb la configuració 

deformada resultant. 

És així com tenim en compte els efectes de segon ordre que podem aparèixer 

degur a la compressió del cordó superior i l’excentricitat que s’hi va originant. 

Els perfils utilitzats en l’estructura son els següents: 

- CORDÓ SUPERIOR: perfil tubular buit de 150x150x10. 

- CORDÍ INFERIOR: perfil tubular buit de 150x200x8. 

- MUNTANTS: perfil tubular buit de 100x100x8. 

- DIAGONALS: perfil tubular buit de 100x100x8. 

- BIGUES TRANSVERSALS: 100x100x8. 

- BIGUETES LONGITUDINALS: 50x50x3 

- ARRIOSTRAMENT: L60x6. 

El paviment per tal de reduir el pes propi de l’estructura està format per taulells 

de fusta de 40 cm d’espessor. 



Les rampes d’accés també son metàl·liques amb el paviment de fusta com en 

el cas de la passarel·la. Aquestes estan formades per perfils longitudinals 

IPE240 a els qual hi van soldats perfils tubulars de 100x100x8 per poder 

recolzar l’estructura del paviment de fusta. 

Tant les piles de la passera com les cimentacions son de formigó armat. La 

rampa està recolzada en pòrtics formats per bigues i columnes de perfils 

HEB300. 

6. PROCÉS CONSTRUCTIU 

L’estructura metàl·lica serà tota prefabricada en taller. Les peces s’hauran 

d’encarregar-se amb antelació per tal de poder-les fabricar ja que es de vital 

importància per poder complir amb el termini de finalització de l’obra. 

7. TERMINI D’OBRA 

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de cinc mesos (5 mesos). 

En el corresponent annex s’ha inclòs el Pla d’Obra, mitjançant un diagrama de 

barres. 

8. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució de l’obra ascendeix a dos-cents vuitanta-vuit mil dos-

cents quaranta-dos euros amb quinze cèntims 

9. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

DOCUMENT Nº 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

- MEMÒRIA 
- ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

ANNEX 1. Antecedents i situació actual 
ANNEX 2. Reportatge fotogràfic 

ANNEX 3. Cartografia i topografia 
ANNEX 4. Geologia i Geotècnia 
ANEEX 5. Estudi d’alternatives 

ANNEX 6. Càlcul estructural 
ANNEX 7. Procés constructiu i Pla d’Obra 

ANNEX 8. Pla de control de qualitat 



ANNEX 9. Justificació de Preua 

ANNEX 10. Estudi de seguretat i salut 
 

 
DOCUMENT Nº 2  PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT Nº 4 PRESSUPOST 

- AMIDAMENTS 
- ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
- QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

- QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
- PRESSUPOST 

- RESUM DE PRESSUPOST 
- PRESSUPOST GENERAL 

 

Barcelona, setembre de 2019. 

L’autor de projecte, 

Jaume Pedro Bandrés i Pons. 
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1. ANTECEDENTS I CONTEXTUALITZACIÓ DE L’OBRA 

El projecte se situa a la població de Flaçà, Girona. Aquest municipi es 
caracteritza per ser un punt neuràlgic important dins la xarxa de transport de la 
demarcació gironina des de la construcció l’any 1887 de la línia de ferrocarril 
que travessa el nucli urbà. 

La fluència de persones es manté elevada durant tot l’any, ja que és el principal 
punt d’intercanvi ferroviari i terrestre de la comarca del Baix Empordà. 

El creixement de la localitat ha provocat que el vial ferroviari creui i parteixi la 
població en dos, creant un punt d’intersecció amb la xarxa de carreteres. 
Aquest punt es caracteritza per una baix nivell de seguretat tant pels vehicles 
com pels vianants que el vulguin creuar. 

Les dues zones en les quals ha estat dividida la població de Flaçà, es torben en 
zones amb característiques mol ben marcades: la part esquerra es podria 
definir com la zona residencial del poble, mentrestant que en la part dreta del 
vial ferroviàries troben les zones amb equipaments social (pavelló d’esports, 
camp de futbol, centres socials, escola, etc.). 

Degut a això, la població del municipi es veu obligada a creuar amb regularitat 
les vies del tren. 

La supressió del pas a nivell de Flaçà ha estat sempre un punt d’interès en les 
programes dels governs locals, però la dificultat administrativa i econòmica ha 
impossibilitat dur-ho a terme. 

L’any 2008 semblava que es podria resoldre amb la licitació per part d’Adif de 
les obres d’execució. Però la crisi econòmica finalment va paralitzar el concurs. 

No va se fins l’any 2017, quan Adif es va comprometre a elaborar un pla per tal 
d’eliminar els passos a nivell amb més circulació dins del territori espanyol, en 
els quals s’hi trobava el pas a nivell de Flaçà. 

Després de molts contenciosos administratius, les obres no s’han posat mai en 
marxa i això fa que el problema existent persisteixi. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és plantejar una solució secundària, ràpida i 
econòmica que pugui substituir la proposada per Adif. Aquesta solució pretén 
diferenciar i bifurcar la circulació del vianants respecte a la dels vehicles, ja que 
actualment circulen per la mateixa calçada quan volen creuar d’una banda a 
una altra de la via del tren. 
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La passarel·la permetrà als vianant creuar la via del tren de manera segura i 
sense haver d’interrompre el seu pas encara que el tren estigui circulant.. 
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1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

La zona estudiada es troba al Gironès, concretament, a la població de Flaçà. 
Ens trobem al centre del nucli urbà. 
 
Donat que es tracta d’un projecte d’àmbit acadèmic, la realització d’un 
aixecament topogràfic de la zona afectada no ha estat possible per falta de 
mitjans i recursos. Això farà que les eines de treball no siguin tant abundants i 
precises. 
 
Les dades topogràfiques utilitzades per l’elaboració del projecte han estat 
extretes a partir de recursos de tipus públic, és a dir, que es troben a la 
disposició de la ciutadania.  
 
La principal font de consulta ha sigut l’institut Cartogràfic I Geològic de 
Catalunya (ICGC), el qual ofereix un catàleg de mapes topogràfic, ortomapes i 
orofotos, entre altres, de manera pública i gratuïta.  
 
Per al present treball la cartografia topogràfica més precisa que tenim a l’abast 
per a la zona d'estudi és la 1:1000. Per tant, és per aquest motiu que partirem 
d’aquest aixecament topogràfic per a l’elaboració dels plànols i replanteig del 
projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
	

De la mateixa manera que en l’estudi topogràfic, al tractar-se d’un projecte 
acadèmic no tenim els eines ni els recursos necessaris per poder realitzar un 
estudi geotècnic i geològic exhaustiu.  

Per l’obtenció de les característiques geotècniques  i geològiques del terreny, 
es va intentar obtenir l’estudi realitzat pel projecte de supressió del pas a nivell 
encarregat anys enrere per ADIF.  

En posar-nos en contacte amb l’ajuntament de Flaçà, se’ns va denegar 
l’obtenció de l’estudi per motius professionals. És per això que per poder seguir 
amb el projecte de la passarel·la vam acordar amb el tutor utilitzar les dades 
d’un altre projecte elaborat per la construcció d’un pont sobre la riera de les 
Arenes al municipi de Matadepera (Barcelona) i sol·licitat per l’empresa G.I.S.A 
(Gestió d’Infraestructures, S.A.) 

A continuació s’adjunta l’estudi geotècnic: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAU: XB – 05014 
 
 

ESTUDI GEOTÈCNIC 
pel projecte de construcció d’un Pont sobre la riera de Les Arenes 

al municipi de 
 

-- MATADEPERA -- 
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Títol: ESTUDI GEOTÈCNIC PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN PONT SOBRE LA RIERA DE LES ARENES AL  MUNICIPI DE MATADEPERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client:  G.I.S.A. (Gestió d’Infrastructures, S.A.) 
 

Expedient:  221298 - Clau: XB-05014 
 

Data: Abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realitzat per: Vist i Plau: 

 
Marta Gascón Jiménez 

Responsable Tècnic d’Execució i Seguiment. 
Geòloga col. nº 5501. 

 
Jordi Samper Pañach 

Cap Departament Geotècnia. 
Geòleg col. nº 2837. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
 
S’ha sol·licitat per part de l’empresa G.I.S.A. (GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, S.A.), la realització d’un estudi 
geotècnic pel projecte de construcció d’un Pont sobre la riera de Les Arenes al municipi de Matadepera 
(província de Barcelona). 
 
Els objectius que es plantegen en aquest treball es basen el un reconeixement general de la zona on es 
preveu aquesta actuació. 
 
En un sentit més ampli aquests objectius queden exposats a continuació: 
 

• Anàlisi del context geològic de la zona d’estudi. 

• Caracterització dels materials a partir de la realització de dos sondatges a rotació amb extracció 
de testimoni continu, de la realització d’assaigs SPT amb recuperació de mostra i extracció de 
mostres inalterades, que amb posterioritat seran assajades al laboratori. 

• Definició del perfil resistent del subsòl mitjançant la realització dels assaigs SPT realitzats durant 
l’avanç dels sondatges. 

• Determinació dels nivells amb presència d’aigua si aquesta es detecta a la profunditat estudiada. 

• Anàlisi de les possibles solucions de fonamentació. 

• Valoració dels assentaments. 

• Valoració del grau d’agressivitat del sòl i al formigó. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
2.1. Observacions de camp. 
 
La zona on està prevista la construcció de la passarel·la per vianants a sobre de la riera de Les Arenes de 
Matadepera es localitza a l’alçada de l’escola pública del municipi. Els dos sondatges s’han realitzat en els 
marges de la riera. 
 
En aquesta zona s’han observat diversos afloraments dels materials característics de la zona de sorres i 
graves amb diferents percentatges. 
 
En el reportatge fotogràfic que és recull en l’annex 6 es poden apreciar les característiques de la zona 
d’estudi. 

 
 
2.2. Reconeixement mitjançant assaigs mecànics. 
 
La campanya de camp es va realitzar el passat dia 10 d’abril de 2006 i va consistir en la realització de dos 
sondatges a rotació amb extracció de testimoni continu amb una sonda ROLATEC RL-46L muntada sobre 
erugues. 
 
Durant l’avanç dels sondatges s’ha procedit a la realització de setze assaigs SPT amb recuperació de 
mostra. 
 

 
SONDEIGS MECÀNICS A ROTACIÓ AMB TESTIMONI CONTINU1 

 
El sondeig amb testimoni continu consisteix en la perforació mitjançant un mecanisme de rotació equipat 
d’una bateria. Un cop plena es treu i es recupera la mostra durant l’avanç del sondeig. 
 
Les cotes d’inici i les profunditats màximes assolides en els sondatges a rotació queden reflectides en el 
quadre que es presenta a continuació: 

 
 
 

 S-1 (cmarge dret) S-2 (marge 
esquerra) 

Cota d’inici * 421.6 m 420.25 m 

Prof. assolida 15.0 m 12.0 m 

nº SPT 9 7 

Nivell freàtic No detectat No detectat 

*Les cotes d’inici són aproximades i fan referència a les cotes  
del plànol facilitat pel client. 

 

                                                           
1 Els procediments per l’execució dels sondeigs i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les normes ASTM D 2113-99 i XP P94-202. 

 
 
 

La descripció dels materials observats en els sondeigs realitzats es mostren en les columnes que es 
presenten en l’annex 2. 
 
 
ASSAIGS SPT2 
 
Durant el transcurs dels dos sondatges s’han realitzat setze assaigs S.P.T. Amb posterioritat, aquests 
materials recuperats han estat assajats al laboratori. 
 
L’assaig SPT, es realitza amb un pren-mostres bipartit de tipus “americà” normalitzat i recuperació de 
testimoni. 
 
Els valors de resistència de l’assaig SPT s’expressen amb el paràmetre N30 o N, que representa la suma 
del colpeig obtingut per clavar els dos trams centrals de 15 centímetres. 
 
El total d’assaigs realitzats, així com la cota de referència i la profunditat assolida queden reflectits en 
les taules que es presenten a continuació: 
 

 

SONDEIG S-1 

Mostra N30 Prof. d’extracció Material 

SPT-1 16 De 1.50 a 2.10 m Rebliment 

SPT-2 23 De 3.00 a 3.60 m Llims i graves 

SPT-3 16 De 4.50 a 5.10 m Argiles llimoses i graves 

SPT-4 14 De 6.00 a 6.60 m Argiles llimoses i graves 

SPT-5 19 De 7.50 a 8.10 m Sorres llimoses i graves 

SPT-6 33 De 9.00 a 9.60 m Sorres llimoses i graves 

SPT-7 73 De 10.50 a 11.10 m Sorres llimoses i graves 

SPT-8 40 De 12.60 a 13.20 m Sorres llimoses i graves 

SPT-9 38 De 14.40 a 15.00 m Sorres llimoses i graves 

Les prof. d’extracció estan referides a l’inici del sondatge. 

                                                           
2 Els procediments per l’execució dels assaigs, la presa de mostres i els materials utilitzats, s’han realitzat segons les normes ASTM D 

2113-99, XP P94-202 i UNE 103800:1992. 



 

Expedient: 221298 - CLAU: XB-05014. Estudi geotècnic pel projecte de construcció d’un Pont sobre la riera de Les Arenes. Matadepera.  6

 

SONDEIG S-2 

Mostra N30 Prof. d’extracció Material 

SPT-1 25 De 1.50 a 2.10 m Sorres i graves 

SPT-2 42 De 3.00 a 3.60 m Sorres i graves 

SPT-3 36 De 4.50 a 5.10 m Sorres i graves 

SPT-4 42 De 6.00 a 6.60 m Argiles llimoses i graves 

SPT-5 50 De 7.50 a 8.10 m Argiles llimoses i graves 

SPT-6 42 De 9.00 a 9.60 m Argiles llimoses i graves 

SPT-7 25 De 11.40 a 12.00 m Argiles llimoses i graves 

Les prof. d’extracció estan referides a l’inici del sondatge. 
 
 
2.3. Assaigs de laboratori. 
 
Els assaigs de laboratori es realitzaran a càrrec de l’empresa “LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.”, 
degudament acreditada per la realització dels mateixos. 
 
S’han realitzat un total de 13 assaigs, que són: 
 
 1 Continguts de sulfats 
 5 Granulometries 
 5 Límits d’Atterberg 
 2 Inflament Lambe 

 
 
El nombre d’assaigs realitzats així com les valoracions aportades pel laboratori queden reflectides en l’annex 
3. 
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3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
 
 
3.1. Situació geogràfica i geològica. 
 
En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies 
existents sobre la zona. 
 
Ens trobem a la part septentrional de la comarca del Vallès Occidental, a la falda de Sant Llorenç del Munt, en 
la banda dreta de la Riera de les Arenes. 
  
La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de, nº392 (36-15), publicat pel “Instituto 
Geológico y Minero de España”, full de Sabadell. 
 
Geomorfològicament, ens trobem en el punt on conflueixen tres grans unitats. Aquestes de sud a nord són la 
Depressió del Vallès-Penedès, la Serralada Prelitoral i la Depressió de l’Ebre. 
 
La Depressió del Vallès-Penedès constitueix en una fosa tectònica on es van dipositar materials d’edat 
Miocena, aquesta Depressió entre en contacte amb la Serralada Prelitoral a través d’una falla directa, 
producte d’una fase distensiva que n’és originària, en darrer terme de la mateixa Depressió. 
 
La Serralada Prelitoral està formada per materials Paleozoics i Mesozoics que encavalquen amb la tercera 
unitat geomorfològica, la Depressió de l’Ebre. A aquesta Depressió li corresponen els relleus més elevats 
(Montserrat i Sant Llorenç del Munt), producte de les fàcies detrítiques més grolleres d’edats Eocenes del seu 
límit sud. 
 
A la zona també i apareixen materials quaternaris resultats de l’erosió i posterior sedimentació dels materials 
de les tres unitats esmentades. 
 
 
3.2. Caracterització geotècnica dels materials. 
 
A partir de les observacions de camp fetes pel geòleg desplaçat a l'obra, dels resultats obtinguts de 
l'observació dels materials extrets durant la realització dels sondeigs i de les consultes bibliogràfiques, s'han 
pogut distingir les següents unitats de materials: 

 
• Unitat R: Rebliment 
• Unitat A: Sorres i graves 

 

 
 

UNITAT R: REBLIMENT 
 
Aquesta unitat s’ha detectat superficialment en l’S-1, presentant el següent desenvolupament: 
 

 S-1 

Cota d’inici * 0.0 m 

Prof. unitat 2.00 m 

Les cotes d’inici i les  prof. de la unitat estan referides a l’inici dels respectius sondatges. 
 
Aquesta unitat s’ha detectat en aquest costat de la riera (costat de l’escola). Està format per argiles, sorres i 
graves amb restes de materials de construcció, com són fragments de totxanes i de formigó. 
 
 

UNITAT A: SORRES I GRAVES 
 
Aquesta unitat s’ha detectat per sota de la unitat R en el sondeig S-1 i des de l’inici en el sondeig S-2. 
 
Litològicament aquesta unitat està formada per graves i còdols subarrodonits amb matriu llimosa o sorrenca 
de tonalitats vermelloses. Les graves van de pocs mil·límetres fins a còdols de 15 centímetres de diàmetre 
(detectats en l’avançament dels sondatges), i són de carbonats, pissarra, gres, etc. 
 
A partir de la documentació bibliogràfica aquests materials s’han identificat com a dipòsits de ventalls 
al·luvials del Pleistocè mitjà. 
 
Des del punt de vista geotècnic es tracta de materials molt densos. 
 
Les característiques geotècniques obtingudes a partir dels assaigs de laboratori, queden representades en la 
taula que es presenta a continuació: 
 

CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 

Resultat assaig SPT N30  entre 14 i 73 

Graves (∅≥ 2mm) 44-63 % 

Sorres (0.08 mm< ∅< 2 mm) 25-36 % 

Fins (∅ ≤ 0.08 mm) 12-22 % 

Límit líquid 0.0 

Límit plàstic 0.0 Límits d´Atterberg 

Índex de plasticitat No plàstic 

Contingut sulfats solubles 96  mg/kg 

Acidesa Bauman-Gully 4 ml/kg Agressivitat al formigó 

Qualificació No agressiu 
Classificació (S.U.C.S) SM 
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4. HIDROGEOLOGIA 
 
 
La zona d’estudi, es troba a la falda de Sant Llorenç del Munt, dominada en aquest punt per la riera de Les 
Arenes, que drena la major part del vessant sud d’aquesta muntanya. 
 
Aquesta zona, es caracteritza per la presència de diversos torrents de caràcter estacional, associats a 
períodes de pluges intenses. 
 
Els recursos hídrics subterranis els trobarem en els nivells granulars associats a la sedimentació fluvio-al·luvial 
de terrasses quaternàries i actuals de la Riera de les Arenes i dels seus afluents, així com en algunes 
sorgències puntuals associades a filtracions en zones més permeables del substrat rocós. 
 
En la zona d’estudi, es troba en el marge dret d’un torrent que es troba molt encaixat i que en data de 
realització dels treballs de camp presentava un cabal nul. 
 
En el solar d’estudi i en les dates de realització dels treballs de camp no s’ha detectat nivell freàtic en cap 
dels dos punts de penetròmetre realitzats a la profunditat estudiada. 
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5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
 
Les recomanacions donades es basen en les observacions fetes pel geòleg desplaçat a l’obra, en els resultats 
obtinguts dels assaigs mecànics realitzats i a partir dels resultats dels assaigs de laboratori. En aquest sentit, 
la base de càlcul s’ha realitzat a partir d’aquestes dades. 
 
 
5.1. Fonamentació i assentaments. 
 
A partir de la informació rebuda per l’enginyeria es proposen diferents formes per resoldre la fonamentació 
d’aquesta passarel·la. 
 

Fonamentació superficial (en alguns moments de l’execució de l’obra) 
 

Es podrà fonamentar superficialment a la llera de la riera, adoptant un valor de tensió de treball de: 
 

Qt= 1.5 Kg/cm2, amb un factor de seguretat de F=3 
 

L’assentament que cal preveure amb la tensió de treball anterior, serà en qualsevol cas, inferior a 
S=2.53 cm. 

 
 

Fonamentació profunda mitjançant pantalles 
 

Es podrà fonamentar mitjançant pantalles encastades en la unitat A de sorres i graves utilitzant la 
següent Capacitat portant3: 

 
Resistència unitària per fust: 
 
Els valors de resistència unitària per fust per les unitats considerades, són els següents: 

 
Resistència unitària per fust 

Unitat R: Rebliment No es considera 

Unitat A: Sorres i graves 1.5 kg/cm2 

 
 
Resistència unitària per punta: 
 
Els valors de resistència unitària per punta corresponents a un encastament de 8 amples de pantalla en 
la unitat A, són els següents: 

 
Resistència unitària per punta 

Unitat A:  Sorres i graves 63 kg/cm2 

 
Nota: Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat. 

                                                           
3 Ministerio de Fomento (2000): ”NTE: acondicionamiento del terreno. Cimentaciones”. Ed. Centro de Publicaciones. Secretaria General 
Técnica. Ministerio de Fomento, pàgs. 135-151. 

 
 
 
 
Coeficient de balast 
 
Els materials dels quals es demana aquests valors són els de la unitat A descrits com a sorres i graves. 
 
Per tal de determinar aquests coeficients, s’han utilitzat els valors bibliogràfics4  referents als materials 
detectats. 
 
Considerant els materials com a graves i sorres, s’obté un valor pel Mòdul de Deformació (Eo) de 1600 
kg/cm2, dada extreta de la relació E0 = 1.6·H (sent H la profunditat de la fonamentació en cm (s’han 
considerat 10 metres)). 
 
A partir de la bibliografia consultada es determina un coeficient de balast horitzontal: 
 

B
E

K h
075.0= , sent B l’ample de la pantalla (en cm) 

 
 
A partir de la bibliografia consultada es determina un coeficient de balast vertical: 
 

vK = 33.1  
3 2

0

LB

E
; L B≥ , sent B l’ample de la pantalla (cm), i L el llarg (cm) 

 
 

 
Fonamentació profunda mitjançant micropilotatge 

 
Pel cas de realitzar micropilotatge, es proposen els següents valors de fricció lateral unitària límit (qs), 
calculats a partir del mètode de Bustamante: 
 
En la taula que es presenta a continuació, es mostren els diferents valors, fent referència als diferents 
tipus d’injecció (IGU o IRS), els quals donaran diferents valors de fricció unitària límit al contacte 
micropilot-terreny: 

 
 IGU (injecció global) IRS (injecció repetitiva) 

Unitat R No es considera No es considera 
Unitat A 1.25 kg/cm2 1.75 kg/cm2 

 
Els valors exposats anteriorment corresponen a un factor d’adherència entre el terreny i el micropilot, 
per tant aquests valors són els mateixos per micropilots treballant a tracció i a compressió. 
 
Els valors de resistència en punta pels micropilots que treballen a compressió, són de l’ordre d’un 15 % 
de la fricció lateral. 
 

                                                           
4 “Geotecnia y cimientos III. Cimentaciones, excavaciones y aplicaciones de la geotecnia”. Primera Parte. Pàg. 184-185 
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Consideracions pels elements profunds 
 
Per l’execució de tots els elements profunds presents en el projecte constructiu, s’hauran de tenir en 
compte les següents observacions: 
 

• Presència de materials de baixa a nul·la cohesió en la unitat R de rebliment. 
• Presència en la unitat A de intercalacions de trams relativament cimentats d’elevada duresa, 

de graves amb diàmetres superiors als 15 cm, etc. 
 
 
5.2 Ripabilitat. 
 
Caldrà tenir en compte en el moment de dur a terme les diferents metodologies de fonamentació, la 
presència de materials de cohesió nul·la de la unitat R, i de materials d’elevada densitat de la unitat A. 
 
 
5.3 Hidrogeologia. 
 
En la zona d’estudi i en les dates de realització dels treballs de camp no s’ha detectat presència de nivell 
freàtic en cap dels dos sondatges realitzats i fins a la profunditat assolida. 
 
La zona d’estudi es troba a la llera i als marges de la riera de Les Arenes al seu pas per la població de 
Matadepera. Els dies de treball de camp aquesta riera es trobava seca. Aquesta riera en aquesta zona és 
ample i es troba encaixada, per tant i amb les precipitacions típiques en aquesta zona no es preveuen riscos 
naturals associats a cursos hídrics importants ni a circulació de gran quantitat d’aigua d'escorrentia superficial 
en un règim pluviomètric normal, amb tot cal tenir en compte la possibilitat de pluges de períodes de 
retorn grans. 
 
Amb tot, no es descarta la presència de circulacions d'aigua subterrània de règim temporal, en cas de produir-
se èpoques d'intensa infiltració. 
 
 
5.4. Agressivitat del sòl. 
 
S’ha realitzat un assaig de contingut en sulfats amb la finalitat de definir la possible agressivitat al formigó de 
la unitat detectada. 
 
Els resultats obtinguts en aquest assaig són els següents: 
 

 Contingut en sulfats  Ac. Bauman-Gully Qualificació 
Unitat A 96 mg/kg 4 ml/kg No agressiu 

 
Per tant, no es preveu que puguin tenir un comportament agressiu al formigó. 
 
 

5.5. Expansivitat de materials. 
 
Els materials de la unitat A presents en la zona d’estudi estan formats bàsicament per materials granulars 
(graves de diverses mides i sorres) amb un percentatge de fins inferior al 22%. A partir d’aquestes 
consideracions i tenint en compte el context geològic de la zona d’estudi, no es preveu que puguin patir un 
comportament de tipus expansiu. 
 

 
5.6. Empenta de terres. 

 
Pel càlcul d’empentes de terres, es podran adoptar els següents valors bibliogràfics5: 
 
 

Angle de fregament (f) 35º 

Cohesió (C) 0.1 Kg/cm2 Unitat A 

Densitat aparent (γn) 2.10 Tn/m3 

 
 
5.7. Sismicitat. 
 
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSE02), RD 997/2002, 
l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de contribució (K) per Matadepera, es corresponen amb 
els valors que es presenten a la pàgina següent: 
 

ab/g 0.04 
K 1 

 
 
Així mateix pel tipus de materials detectats poden considerar-se els següents coeficients del sòl (C): 
 

 TIPUS DE SÒL COEFICIENT (C) 

Unitat R IV 2.0 

Unitat A II-III 1.3-1.6 

 

                                                           
5 La bibliografia utilitzada és C. Crespo (1998) “Mecánica de suelos y cimentaciones”, Editorial Limusa, pàg 175. J. Mª Rodríguez et al. 
(1999) “Curso aplicado de cimentaciones” Colegio Oficial de arquitectos de Madrid, pàg 32. 
Els valors dels talls directes realitzats(cohesió i angle de fregament) són els valors a tenir en compte en les excavacions, els quals s’han de 
prendre a curt termini. 
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El Departament de Geotècnia d’        Norcontrol, resta a la seva disposició per a qualsevol 
consulta que vulguin realitzar. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1. PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS ASSAIGS 
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ANNEX 2. REGISTRE DELS ASSAIGS MECÀNICS 
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ANNEX 3. REGISTRE DELS ASSAIGS DE LABORATORI 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4. TAULA DE CLASSIFICACIÓ DE SÒLS S.U.C.S. 
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ANNEX 5. BASE DE CÀLCUL 



 
 
 

 

 
ANNEX DE CÀLCUL 

 
 
1.- TENSIONS ADMISSIBLES 
 
 
El càlcul de les tensions admissibles de les fonamentacions superficials (sabates 
rectangulars, corregudes, o llosa de fonamentació) es realitza en base a criteris de ruptura 
d’un terreny bicapa. La interfase entre ambdues capes pot ser inclinada i el mètode utilitzat 
pel càlcul és el proposat en el llibre “Curso aplicado de cimentaciones” de J. Maria Rodríguez 
Ortiz y otros. 
 
Segons aquest mètode s’ha de tenir en compte les pressions d’enfonsament de la 1ª i la 2ª 
capa. Donat que en la realitat ens trobem amb més de dues capes simplifiquem el problema 
establint com a pressió d’enfonsament de la 2ª capa una mitja, ponderada amb la seva 
potència, de les resistències de les capes existents a partir de la primera capa que trobem 
per sota del pla de fonamentació. Donat que la profunditat de la superfície de ruptura no es 
coneix prèviament i aquesta profunditat afectarà al nombre de capes a considerar per 
definir la segona capa, variem aquesta profunditat des de 0,7B a 2B (B= ample de sabata) 
adoptant aquella profunditat que, amb la consideració de terreny bicapa, ens doni menys 
tensió d’enfonsament per la sabata, quedant-nos així del costat  de la seguretat. 
 
Als efectes de considerar la carrega d’enfonsament d’una sabata correguda apliquem el 
mecanisme de ruptura proposat per Terzaghi segons el qual la pressió d’enfonsament es 
dedueix de la fórmula: 
 

γγ NBNqqNcchq ⋅⋅+⋅+⋅≡
2
1  

 
on: 
 
q = sobrecarrega sobre el nivell de fonamentació. 
 
B = ample de la sabata correguda. 
 
γ = pes específic efectiu del terreny de fonamentació. 
 
c = cohesió del terreny de fonamentació. 
 
Nc, Nq y N γ són factors de capacitat de càrrega, funcions de l’angle de fregament intern, 
∅, del terreny de fonamentació, el valor del qual obtenen en les corbes de Terzaghi 
publicades en el seu llibre: “Mecánica de suelos”, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el cas de sabata rectangular de dimensions B x L apliquem la fórmula: 
 

NB
L
BNqq

L
BNcc

Nc
Nq

L
Bqh ⋅⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅⋅++⋅⋅⋅+= γφ 4.01

2
1tg11  

 
proposada en el llibre “Curso aplicado de cimentaciones” de J. Mª Rodríguez Ortíz y otros. 
 
Si en lloc s’opta per caracteritzar cada capa per la seva cohesió i angle de fregament ho fem 
a partir del seu S.P.T. (en el cas de terrenys sorrencs o assimilables) apliquem les fórmules 
empíriques de Terzaghi i Peck. 
 

8
sNqadm
⋅

=   per a B < 1.2 m. 

 
23.0

12
+

⋅
⋅

=
B

BsNqadm  per a B>1.2 m. 

 
Essent qadm la pressió admissible en Kg/cm2 i s l’assentament tolerable en polsades que se 
suposa de 1 polsada en el cas de sabates i de 2 polsades en el cas de lloses de cimentació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
2.- ASSENTAMENTS 
 
 
El càlcul d’assentaments es realitza considerant el terreny elàstic i segons el mètode 
multicapa de Schmertman. 
 
Seguint aquest mètode la profunditat afectada pel càlcul d’assentaments és de 2B en el cas 
de sabates quadrades i de 4B en el de corregudes. 
 
 L’assentament total ve donat per: 
 

∑ = ∆⋅⋅= lím
01

z
z zi

i

zi
E
I

qcS  

 
on: 
 
ci = factor que depèn de la profunditat d’empotrament de la sabata. 
 
Izi = coeficient d'influència definit per dues línies rectes que representen, aproximadament, 
les tensions en profunditat. 
 
Ei = mòdul de deformabilitat, determinat, segons Schmertman, en funció de qc (resistència 
a la penetració estàtica amb con) o N, havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar N, 
quin és el tipus del corresponent terreny. 
 
 
 
3.- PROGRAMA DE CÀLCUL 
 
 
Els principis exposats s’han concretat en un programa de càlcul per ordinador en el que, en 
funció de les característiques geomètriques de cada capa (profunditat i potència) i la seva 
caracterització geomecànica (cohesió i angle de fregament o N), profunditat i dimensions de 
la sabata, espessor d’excavació definitiva general i profunditat del nivell freàtic, s’obté la 
càrrega de ruptura amb un coeficient de seguretat previ que s’entra com dades en el cas de 
terreny definit per cohesió i angle de fregament o pel màxim assentament admissible si les 
capes han estat assajades a través del SPT o penetròmetres dinàmics amb resultats 
transformables a SPT. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANÀLISI DEL MÈTODE PEL CÀLCUL DE MICROPILOTS 

 
En la present nota tàcnica s’exposa la metodologia de càlcul utilitzada per 
en la redacció dels seus informes geotècnics. A continuació s’exposa el mètode usat, sent aquest el basat en 
el proposat per Michel Bustamante (1979). 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Michel Bustamante proposa un mètode pràctic i senzill pel càlcul de micropilots mitjançant les tècniques 
actuals, resultat del conjunt de dades facilitades per nombrosos assaigs en magnitut real efectuats sobre 
micropilots en el marc d’uns projectes concrets. Aquest mètode consisteix en l’estimació de la capacitat 
portant d’aquest tipus de fonamentació que està sotmesa a les solicitacions axials d’un tipus estàtic. 
 
El mètode es basa en els resultats obtinguts en les proves pressiòmetriques, o bé, amb els resultats de 
l’assaig SPT. 
 
 
FACTORS A TENIR EN COMPTE PEL CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DEL MICROPILOT 
 
S’acostuma a denominar “micropilot” a una armadura metalitzada formada per tubs o barres introduïda en 
una perforació realitzada per un taladre de petit diàmetre i segellada al terreny amb injeccions de lletada o 
morter a pressió més o menys elevada. Les fases de perforació, colocació d’armadura metàl·lica i injecció es 
poden realitzar per separat, o bé, simultàniament en funció de la tipologia del micropilot. 
 
 
La resistència d’un micropilot en el terreny, per un terreny determinat, depèn de: 
 
 ● El mètode de segellat o la tècnica de colocació de la lletada 

 ● El número de passades d’injecció, Ni, i la quantitat total de lletada injectada, Vi 
 ● Les pressions efectives d’injecció, pi 

 ● Els cabals d’injecció, Qi 
● Finalment, la naturalessa de la lletada 
 
 

El mètode de segellat vindrà determinat pel sistema d’injecció del micropilot. Es distingeixen dos tipus de 
segellat: els que es presten a l’injecció repetitiva o selectiva, tipus IRS, i els d’injecció global i generalmet en 
una passada única, tipus IGU. S’han realitzat proves comparatives que mostren que, per regla general, el 
mètode de segellat IRS té la major resistència al micropilot. 

 
 
 
El segellat d’un micropilot tipus IRS s’efectua en vàries fases espaiades en el temps (repetivitat). Durant una 
mateixa fase es força el terreny mitjançant passades ascendents, i mitjançant un doble obturador al nivell de 
cada manegueta (selectivitat), s’aboca una quantitat predeterminada de lletada que només constitueix una 
fracció de la quantitat total injectada Vi prevista pel segellat del micropilot. 
 
Els micropilots de tipus IGU planteixen, en principi, menys problemes respecte a l’elecció de pi. En la majoria 
dels casos són suficients unes pressions efectives pi de com a mínim 0.5 Mpa per garantir unes resistències 
de segellat adequades, sense oblidar que, en general, la resistència assolida per IGU, és inferior ala obtinguda 
mitjançant una fonamentació tipus IRS. 
 
En el mètode de càlcul proposat  no fa referència a la influència que el cabal d’injecció Qi pugui excercir sobre 
la resistència del segellat. No obstant, s’ha notat que els següents valors de cabals, sense arribar a constituir 
una regla absoluta, condueixen a una bona qualtitat del segellat: 
 

0.3 a 0.6 m3/h  per terrenys cohesius 
0.8 a 1.2 m3/h  per terrenys friccionals 
 

En la pràctica, tots aquest paràmetres relatius a la injecció són totalment depenents entre ells, i s’haurà de 
tenir sempre en compte, com la variació en un d’ells pot afectar a la resta. 
 
A partir de les consideracions exposades anteriorment se’n desprès un anàlisi purament teòric del càlcul de 
fonamentacions injectades. En contrapartida, tot mètode empíric resultant de l’observació de les 
fonamentacions injectades reals, haurà de tenir en compte la totalitat dels factors enumerats, sense oblidar la 
naturalessa i compacitat dels terrenys. 
 



 

 

CÀLCUL DE LA CÀRREGA D’ENFONSAMENT DE MICROPILOTS 
 
CÀLCUL DELS MICROPILOTS SOTMESOS A COMPRESSIÓ 
 
Per analogia amb la fòrmula reservada als micropilots es pot escriure: 
 

QQQ S

L

P

LL
+=  

 

amb  =Q
L

 càrrega límit, en el cap del micropilot 

  =QP

L
 resistència en punta límit del micropilot 

  =QS

L
 fricció límit al llarg del segellat 

 
La resistència en punta QP

L
, no excedeix generalmet el 15 - 20 % del terme de la fricció lateral. Es pot 

calcular mitjançant l’aplicació de la regla simplificada: 
 

QQ S

L

P

L
⋅= 15.0  

 
En aquells casos on es desitgi precisar el càlcul d’aquest terme, es podrà recòrrer a la fòrmula preconitzada 
pels micropilots: 
 

pKSQ
lPP

P

L
⋅⋅=  

 
amb  S p

: secció de la punta del bulb de segellat de diàmetre DS
 (el càlcul d’aquest factor està 

exposat més endavant) 
 
 K p

: factor de capacitat portant de la punta: 

 
1,2 per sorres i graves 
1,6 per argiles 
1,8 per argiles i margues 
1,5 per roca alterada i fragmentada 
 

 

 Pl
: pressió límit del terreny sota la punta mesurada amb el pressiòmetre Menard 

 

p
l
 es pot obtenir mitjançant la correlació a partir del NSPT

 i la pressió de preconsolidació 

p
o
: 

 

  Terrenys cohesius: 
19
Npp SPT

ol
=− ,   pp

ol
−  en Mpa 

 

  Terrenys friccionals: 
50
Npp SPT

ol
=−   pp

ol
−  en Mpa 

 
 
 
CÀLCUL DE LA LONGITUT DE TRANSMISSIÓ LS

 

 
Perquè el segellat dugui a terme la seva funció, en primer lloc es necessita que els acers no puguin lliscar en 
l’interior de la lletada. 
 
Respecte a la determinació de la longitut de transmissió d’esforços en el terreny LS

, el mètode té en compte 

les conclusions extretes dels estudis relatius al mecanisme de mobilització dels esforços al llarg de la zona de 
transmissió d’esforços i del mecanisme de descalç. 
 
Partint d’aquestes consideracions es proposa calcular LS

 a partir de la fòrmula: 

 

qLDQ
SSS

S

L
⋅⋅⋅= π  

 
on: 

 Q
L

 és la compressió límit del micropilot aïllat 

 DS
 és el diàmetre mig del bulb de segellat (veure fig. 1) 

q
S
 és la fricció lateral unitària límit que s’exerceix al llarg de la superfície lateral del bulb. 

 



 

 

El valor DS
 depen del diàmetre de taladre Dd

, de la naturalessa i compacitat del terreny i del mètode 

d’injecció, IRS o IGU. Aquest valor es pren igual a: 
 

DD dS
⋅= α , 

 
S’introdueix un factor (coeficient de majoració) α , els valors d’aquest factor són facilitats en la taula I. El 

valor de la fricció lateral límit unitària, q
S
, depen de la naturalessa del terreny, de la seva consitència o 

compacitat i del mètode de segellat escollit (IRS o IGU) per realitzar els micropilots. Aquests valors són 
facilitats pels àbacs de les figures 1, 2, 3 i 4. En la taula I es relacionen els diferents tipus de material i el 
tipus d’injecció, amb l’àbac corresponent. 
 
Taula I: Coeficient de majoració α  en funció del tipus de sòl i mètode d’injecció. 
 

COEFICIENT α  
TERRENY 

IRS* SITUACIÓ 
INTERMITJA IGU** 

QUANTITAT MÍNIMA DE 
LLETADA ACONSELLADA 

V i
 

Grava 
Grava sorrenca 

Sorra amb grava 
Sorra grollera 
Sorra mitja 
Sorra fina 

 
Sorra llimosa 

1.8 
1.6 a 1.8 
1.5 a 1.6 
1.4 a 1.5 
1.4 a 1.5 
1.4 a 1.5 

 
1.4 a 1.5 

1.5 a 1.6 
1.4 a 1.6 
1.3 a 1.4 
1.2 a 1.3 
1.2 a 1.3 
1.2 a 1.3 

 
1.2 a 1.3 

1.3 a 1.4 
1.2 a 1.4 
1.2 a 1.3 
1.1 a 1.2 
1.1 a 1.2 
1.1 a 1.2 

 
1.1 a 1.2 

1.5 V S
 

1.5 V S
 

1.5 V S
 

1.5 V S
 

1.5 V S
 

1.5 V S
 

1.5 a 2.0 V S
per IRS 

1.5 V S
per IGU 

Llim 
 

Argila 

1.4 a 1.6 
 

1.8 a 2.0 

1.2 a 1.4 
 

1.4 a 1.6 
1.1 a 1.2 

2.0 V S
per IRS 

1.5 V S
per IGU 

2.5 a 3.0 V S
per IRS 

1.5 a 2.0V S
per IGU 

Marga 
Marga-calcària 

Creta alterada o 
fragmentada 

1.8 
1.8 
1.8 

1.4 a 1.5 
1.4 a 1.5 
1.4 a 1.5 

1.1 a 1.2 
1.1 a 1.2 
1.1 a 1.2 

1.5 a 2.0V S
per capa 

compacta 
2.0 a 6.0V S

o més, si la 

capa està fracturada 

Roca alterada o 
fragmentada 1.2 a 1.8 1.1 a 1.4 1.1 

1.1a 1.5V S
si la capa 

està finament fisurada 
2.0V S

o més, si la capa 

està fracturada 

V S
  volum del bulb segellat  IRS Injecció repetitva i selectiva 

IGU  Injecció global unificada  *amb pi≥pe   *amb 0.5 pe<pi<pe 

 

Taula II: Selecció del tipus d’àbac que s’haurà d’utilitzar en funció del tipus del terreny i mètode 
d’injecció. 
 

MÈTODE D’INJECCIÓ TERRENY 
IRS* IGU** 

Grava 
Grava sorrenca 

Sorra amb grava 
Sorra grollera 
Sorra mitja 
Sorra fina 

Sorra llimosa 

SG. 1 SG. 2 

Llim 
Argila AL. 1 AL. 2 

Marga 
Marga-calcària 

Creta alterada o fragmentada 
MC. 1 MC. 2 

Roca alterada o fragmentada ≥ R. 1 ≥ R. 2 
 



 

 

Quan el segellat d’un micropilot LS
 està a cavall de diverses capes, es tindran en compte, a nivell de càlcul, 

els valors q
Si

de cada una de les capes travessades. Això es redueix a escriure: 

 

∑ ⋅⋅⋅= lqDQ SiSiSi

S

L
π  

 
sent lSi  la longitud del bulb segellat en la capa i, com s’indica en la figura 1. 

 
 

 
 

Fig. 1: Representació esquemàtica d’un micropilot segellat en diverses capes. 

OBSERVACIONS SOBRE L’APLICACIÓ DELS PARÀMETRES DE CÀLCUL 
 
COEFICIENT α : 
 
La consideració dels valors α , implica satisfer tal i com mostra la taula I, certes condicions d’execució 

respecte el mètode d’injecció IRS o IGU i, les quantitats de lletada V i
 que són necessàries introduir en el 

terreny al llarg de la longitud LS
, que excedeixen el volum del bulb de segellat V S

, calculat tenint en 

compte el coeficient de majoració α  (per simplificar, el càlcul de V S
, s’ha d’efectuar sense el volum de les 

armadures). 
 
Els valors dels coeficients α  han estat establerts per dosificacions de lletada C/A compreses entre 1.5 i 2.4 
(són les qua habitualment s’utilitzen a França). 
 

ÀBACS q
S
: 

 

El conjunt d’àbacs q
S

 són aplicables a totes les configuracions. 

 
No obstant, donat que la longitut segellada LS

 assoleix, per regla general, la superfície del terreny natural o 

la plataforma de treball podrem considerar, (excepte en una configuració geotècnica molt particular), que pels 
5 primers metres sempre és preferible comptar únicament amb el segellat de qualitat IGU. 
 

Per tant, pels 5 primers metres els valors de q
S
i α , seran els associats a aquest mètode de segellat (IGU). 

Aquesta regla podrà ser modificada en el cas dels terrenys molt compactes (de naturalessa rocosa), on s’ha 
comprovat que a partir dels primers metres amb una injecció convenientment realitzada, el segellat assoleix 
una qualitat de resistència, com a mínim, igual a la de la classe IRS. 
 
Amb tot, sembla prudent usar unes longituts de segellat LS

 de com a mínim 4 metres. 

 
Finalment, quan el segellat talla diverses capes és raonable exigir que la longitut d’empotrament en l’última 
capa sigui com a mínim d’un metre, per poder tenir en compte aquesta darrera capa en els càlculs. 



 

 

CÀLCUL DELS MICROPILOTS A TRACCIÓ 
 
El mètode exposat anteriorment, és possible adaptar-ho al càlcul dels micropilots sol·licitats en tracció, sota 
reserva de no tenir en compte la resistència oferida per la punta, i considerant que el valor de la fricció lateral 
mobilitzada a l’hora de la tracció, obtenim: 
 

QT
S

LL
=  

 
Així, el terme T L

 pot calcular-se directament partint dels àbacs de les figures 1, 2, 3 i 4 i de les instruccions 

de les taules associades I i II, tenint en compte a la vegada les obsevacions efectuades anteriorment sobre 
els paràmetres de càlcul. 
 
ELECCIÓ DELS COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 

Partint de les càrregues límits o traccions Q
L

o T L
, proposem calcular els valors admissibles corresponents, 

és a dir Q
A
o T A

, per aplicació dels coeficients de sguretat FS
 que es presenten en la taula III. 

 
 
Taula III: Coeficient de seguretat FS

 pel càlcul dels valors admissibles en micropilots. 

 
Valor del coeficient de seguretat FS

 segons el 

mètode de solicitació Duració d’utilització 
Compressió Tracció 

Provissional 1.8 2.0 
Permanent 2.0 2.0 

 
Cal dir que aquests coeficients són utilitzats en els casos de càrregues de tipus estàtic. Pels projectes en els 
que es preveuen solicitacions de caràcter cíclic, els valors de la taula III podràn ser objecte de canvis 
eventuals. 
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ANNEX 6. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 



 
 

 

 
Fotografia 1. Màquina de rotació realitzant el punt S-1. 

 
 
 

 
Fotografia 2. Màquina de rotació realitzant el punt S-2. 

 

 
Fotografia 3. Vista general dels afloraments de la zona d’estudi. 

 
 
 

 
Fotografia 4. Vista de detall dels afloraments de la zona d’estudi. 

 

. 



 
 

 

 

Fotografías 5 i 6. Caixes de testimoni del sondeig S-1 de 0.0 a 6.0 m 

 
 

Fotografías 7, 8 i 9. Caixes de testimoni del sondeig S-1 de 6.0 a 15.0 m 
 



 
 

 

 

 

Fotografías 10 i 11. Caixes de testimoni del sondeig S-2 de 0.0 a 6.0 m 

 
 

Fotografías 12 i 13. Caixes de testimoni del sondeig S-2 de 6.0 a 12.0 m 
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ANNEX 5. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
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1 CONDICIONANTS GENERALS 

Com s’ha explicat anteriorment, la passarel·la projectada té com a principal 
objectiu la millora de la seguretat en un punt feble de la xarxa intermodal de 
transport, com és el pas a nivell entre la xarxa de ferrocarril i la de carretera. 

Per a poder dissenyar una bona solució a la problemàtica exposada, s’ha  de 
partir d’una bona anàlisi de la situació actual en la qual ens trobem i saber 
quins són els possibles condicionants que ens faran escollir una solució o una 
altra. 

1.1 ESTUDI HIDRÀULIC 

Existeix un condicionant hidràulic que apareix en tota construcció amb una vida 
útil en servei de més de 50 anys, perquè en cas d’inundació el servei pugui 
seguir operatiu. És per això que s’ha de revisar la zona d’afectació d’avingudes 
amb períodes de retorn elevats. Consultant els estudis d’inundació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), per avingudes de període de retorn de 500 anys, la 
població de Flaçà o, més concretament, la nostra zona d’estudi no és 
vulnerable a inundacions. 

1.2 LLUM DEL TAULELL 

Una altra variable a tenir en compte és la llum que haurà de tenir el taulell de la 
passarel·la. Aquesta longitud estarà condicionada per la manera en què 
l’estructura creuï la línia del tren.  Per tal d’evitar al màxim les afectacions als 
serveis que el procés constructiu pugui fer a les instal·lacions, els eixos dels 
vials s’intersecaran de la manera més perpendicular possible. 

L’amplada de la calçada ferroviària a la zona és de  13 metres de longitud. A 
aquest valor li hem d’afegir un marge de seguretat a banda i banda d’un metre 
des d’on acaba la infraestructura ferroviària. Per tant, la longitud mínima de la 
nostra passarel·la serà de 15 metres tenint present allò exposat anteriorment. 

No obstant, la llum definitiva també estarà vinculada a l’alternativa que 
finalment es dugui a terme, ja sigui per la ubicació o per la tipologia de pont 
escollit. 

1.3 ALÇADA DE GÀLIB 

Com bé és sabut, la funció d’un pont o una passarel·la és salvar un desnivell o 
un impediment per poder comunicar dos punts. En el nostre cas l’impediment 
que hem de salvar és la via del ferrocarril juntament amb el cablejat i conjunt de 
catenàries que la conformen. 
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Aquí se’ns planteja el darrer, però no menys important,  condicionant a l’hora 
de dissenyar la nostra estructura: el gàlib o alçada lliure que haurà de tenir la 
passarel·la. En tractar-se d’una alçada física que no podem modificar, la nostra 
solució final vindrà marcada per intentar reduir l’espessor del taulell de la 
passera ja que el seu valor estarà molt lligat a l’estructura d’accés a la 
plataforma. 

L’alçada màxima del cablejat que hem de salvar és de 5,3 metres. 

2 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Arribats a aquest punt, i sabudes les dimensions principals que ha de tenir la 
passarel·la, ja podem plantejar totes les possibles solucions o alternatives. 

En tractar-se d’una zona urbana envoltada d’edificis la nostra àrea d’actuació 
resta molt limitada. És lògic pensar que les possibles ubicacions de la 
passarel·la no s’haurien d’allunyar en excés del camí recte que segueixen les 
dues voreres, per tal de no desviar la trajectòria dels vianants; és per això que 
les possibles ubicacions es redueixen a tan sols dues.  

 

 

Com es pot observar a la imatge, en l’alternativa de la vorera superior, el 
recolzament dret estaria emplaçat dins del pati d’una casa residencial. Aquesta 
alternativa, per tant, suposaria haver d’expropiar metres quadrats per poder 
col·locar l’estructura. També s’observa que la llum de la passarel·la d’aquesta 
alternativa seria més gran que l’alternativa de la vorera inferior. A més a més, 
també afectaríem els pòrtics de les catenàries en almenys una ocasió.  
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Per tots els motius anteriors descartaríem la ubicació superior de la passera. 
També s’ha de remarcar que l’objectiu principal del projecte ha sigut sempre 
proposar una alternativa secundària al projecte de supressió del pas a nivell 
mitjançant un pas inferior. Per aquest motiu, sense desviar-nos d’aquesta 
premissa, no és adequat realitzar una expropiació si finalment aquest projecte 
es dugués a terme. 

És important ressaltar que el fet que es trobi en un entorn urbà el seu impacte 
visual és força notable, així doncs, el criteri estètic serà remarcable. 

Un cop ja tenim la ubicació definitiva de la passarel·la, és el moment de 
determinar el material del qual estarà formada. Actualment, de manera 
genèrica, els dos material bàsics utilitzats en la construcció són el formigó i 
l’acer i la seva variada combinació. 

Un dels principals inconvenients de realitzar la passarel·la de formigó en el 
nostre entorn, és la necessitat d’un encofrat a l’hora d’executar-la. En no poder 
recolzar-nos a la via del tren, l’estructura s’hauria de prefabricar al taller, 
augmentant així els costos de transport. 

Amb tot, optem per escollir un passarel·la metàl·lica per la lleugeresa i la seva 
capacitat resistent, així com també la seva flexibilitat . 

2.1 ESQUEMA LONGITUDINAL I TRANSVERSAL 

Existeixen diferents tipologies de ponts segon la geometria i disposició del 
elements que els conformen en la seva direcció longitudinal. Totes aquestes 
varietats es deuen bàsicament en la manera que són capaços de transmetre 
els esforços a través dels seus elements estructurals. 

Segons les dimensions bàsiques (llum i gàlib) podem trobar certes 
recomanacions a l’hora d’escollir una tipologia o una altra tot i que l’última 
paraula queda a disposició del criteri de l’enginyer projectista. 

En tractar-se d’una passarel·la dins de l’ambient urbà, criteris ambientals i 
estètics poden fer que aquestes recomanacions no se segueixin estrictament. 

Tal i com podem veure en les figura següent, les possibilitats longitudinals que 
tenen més pes en l’elecció són un model recte isostàtic (birecolzat) i un de 
recte continu (hiperestàtic). Aquesta última opció quedaria descartada per la 
impossibilitat de col·locar una pila al mig de les vies del tren. 
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Tenint en compte ara l’esquema transversal o secció de la passera, ens podem 
trobar amb una secció de bigues o una secció llosa. La decisió de fer una 
estructura metàl·lica ens fa descartar l’opció d’una secció estructural de llosa. 

El condicionant que més influencia a l’hora de dissenyar l’estructura és el gàlib 
que s’origina a causa de les instal·lacions ferroviàries i que hem de salvar. Per 
tant, com a primer objectiu la reducció del cantell del taulell sembla prou 
relativa.  

Els esquemes longitudinals que ens permetrien aconseguir aquesta reducció 
serien ponts on l’estructura encarregada de suportar les càrregues es trobés 
per sobre del taulell del pont. Per tant, alternatives a estudiar serien una 
passarel·la atirantada i un entramat en forma de gelosia. 

Estructuralment parlant, l’opció d’un pont en arc seria pràcticament igual a 
l’alternativa de la gelosia, ja que, per dimensions, no podríem partir d’un arc 
des de la cota del terra i, per tant, hauríem de fer-lo créixer des de les piles i 
produir traccions en el taulell. És per aquest motiu que descartem estudiar 
l’alternativa de la passarel·la en arc. 
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Finalment, també estudiarem l’opció d’una passarel·la recta amb amb bigues 
simplement recolzades en les piles, per la seva simplicitat constructiva. 

Recapitulant, les alternatives que s’estudiaran són les següents: 

- Passarel·la recta recolzada simplement en les piles. 
- Passarel·la atirantada 
- Pont gelosia 

2.2 ALTERNATIVA 1: PASSAREL·LA RECTA (PONT BIGA) 

Es predimensiona una passarel·la amb dues bigues metàl·liques longitudinals 
recolzades a dues piles als seus extrems i un taulell format per biguetes 
transversals de fusta i, sobre aquestes, uns llistons longitudinals, també de 
fusta, que configuraran la zona dels vianants. S’utilitza la fusta per conformar el 
taulell i per tal de reduir el pes propi de l’estructura. 

En termes generals i realitzant un petit predimensionament, l’alçada de la biga 
seria d’uns 90 cm (≈L/18). 

En la figura següent podem observar l’alçada a la qual s’hauria d’arribar 
mitjançant l’estructura d’accés. Segons normativa, suposant una inclinació 
màxima del 10%, la rampa com a accés al taulell del pont quedaria descartada 
pel fet de necessitar molts metres addicionals, per tant, caldria utilitzar un 
ascensor, augmentant de manera significativa els costos de manteniment.  

 

2.3 ALTERNATIVA 2: PASSAREL·LA ATIRANTADA 

L’esquema atirantat és una solució utilitzada en situacions on trobem 
problemes amb l’alçada lliure del pont, com en el nostre cas. Aquesta 
alternativa permet reduir significativament el cantell del taulell en funció del 
número de tirants. 
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El principal inconvenient és l’augment estructural de la pila i la fonamentació, ja 
que els esforços en aquest punt seran majors, així com la dificultat en el procés 
constructiu dels tirants. 

El taulell està compost per dues bigues longitudinals situades als extrems del 
taulell i varies bigues transversals per rigiditzar l’estructura i poder suportar els 
llistons de fusta del paviment de la passera. 

El conjunt està format per 4 piles, dues per a cada biga longitudinal, d’aquesta 
manera el pas de les persones no es veurà afectat pel cablejat. 

L’estructura s’assimila a una biga contínua simplement recolzada als extrems, 
on les bigues longitudinals estan sotmeses als majors esforços de flexió i 
tallants, però els tirants redueixen part d’aquests esforços per transmetre’ls a la 
torre, provocant d’aquesta manera major moment flector al seu peu.  

A continuació, es mostra de manera esquemàtica aquesta possible solució: 

 

 

2.4 ALTERNATIVA 3: PONT GELOSIA 

Amb aquesta solució també és possible solventar la problemàtica de l’alçada 
lliure sense haver de fer una estructura d’accés de grans dimensions. La 
gelosia la podem  comparar a una biga amb l’ànima buida. Ara bé, per a què 
pugui ser una alternativa competitiva s’hauria d’intentar aprofitar la gelosia com 
a barana i no haver d’arriostrar transversalment el cordó superior, és a dir, no 
fent una gelosia de més de 2,5 metres d’alçada. D’aquesta manera es reduiria 
significativament el cost de producció. 

El principal inconvenient que trobem en aquesta solució és la verificació a 
pandeig del cordó de la fibra superior, ja que se’ns presenta sense 
arriostrament. 

Estructuralment el pont gelosia està compost per dos cordons paral·lels: el 
cordó superior treballa a compressió i el cordó inferior, a tracció (com les fibres 
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d’una biga). Verticalment hi trobem els muntants que absorbeixen els esforços 
a tallant i les diagonals que, disposades tal com es mostra a la següent figura, 
treballen de la manera que ens és més beneficiosa a tracció. 

Els elements de l’estructura seran perfils tubulars, ja que són de fàcil accés al 
mercat i tenen molta versalitat a l’hora de realitzar soldadures entre tubs. 

A continuació, es mostra de manera esquemàtica aquesta possible solució: 

 

3 ANÀLISI MULTICRITERI 

A continuació, es realitza una anàlisi multi-criteri per tal d’evitar que la possible 
elecció de l’alternativa definitiva es faci de manera subjectiva. De totes 
maneres, els percentatges i pesos del diferents criteris resten a l’elecció de 
l’enginyer del disseny. 

En l’anàlisi multi-criteri especifiquem els indicadors, d’acord amb el nostre 
criteri, que ens valdran per escollir, segons uns percentatges, la nostra opció 
més favorable. 

3.1 CRITERIS I INDICADORS 

3.1.1 SOCIOFUNCIONAL (30%) 

La passarel·la ha de complir la funcionalitat per la qual ha estat dissenyada, 
però a la vegada ha de ser acceptable pels usuaris a nivell sensitiu i visual. 

La passarel·la es troba dins d’un ambient urbà i ferroviari, és a dir, al seu 
voltant hi trobem una infraestructura formada per acer i fusta, com ho són les 
vies del tren. És per això que una passarel·la que tingui els mateixos elements 
estructurals no es trobaria fora de context. La sensació d’integració o harmonia 
amb l’entorn ha de ser un criteri amb bastant pes, i amb més importància quan 
la fluència de persones és alta. 

INDICADORS 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 
Jaume Pedro Bandrés i Pons 

 X 

Comoditat en la circulació del vianants  PES 1,0 
Integració visual de l’estructura    PES 0,8 

3.1.2 ECONÒMIC (40%) 

3.1.2.1 INVERSIÓ INICIAL (15%) 

Segons el que hem exposat anteriorment, en la descripció de cada alternativa 
es valorarà el cost de cadascuna agafant de referència altres projectes de 
característiques semblants. 

INDICADORS 

Inversió inicial   PES 1,0 

3.1.2.2 MANTENIMENT (15%) 

Quan el número d’elements que constitueixen l’estructura sigui major, el valor 
del cost del manteniment serà més elevat. 

INDICADORS 

Manteniment     PES 1,0 

3.1.3 TÈCNICO-COSTRUCTIU (20%) 

La rapidesa i facilitat d’execució serà un valor afegit a l’alternativa. Es penalitza 
aquella variant en la qual hi trobem dimensions i un nombre de peces molt 
grans. També el fet que es necessiti una gran quantitat de mà d’obra. 

INDICADORS 

Complexitat d’execució  PES 1,0 
Termini d’execució   PES 0,7 

 

3.1.4 IMPACTE AMBIENTAL (10%) 

En aquest criteri es valora la maquinària necessària per a l’execució i la 
superfície necessària durant tot el procés constructiu, entre d’altres.  

L’afectació, un cop la passarel·la ha entrat en ús, s’ha considerat amb la 
mateixa valoració per a les tres alternatives.  

INDICADORS 

Durant execució    PES 1,0 
Després d’execució   PES 0,6 
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3.2 RESULTATS 

A continuació es mostren les taules del resultats obtinguts per a cada 
alternativa: 

SOCIOFUNCIONAL PES CONTROL A1 A2 A3 
Indicador 1 1,0 10 5 7 7 
Indicador 2 0,8 10 3 8 8 

TOTAL  18 7,4 13,4 13,4 
Total relatiu %  100 41,11 74,44 74,44 

% FINAL  30 12,33 22,33 22,33 
 

 

INVERSIÓ 
INICIAL  PES CONTROL A1 A2 A3 

Indicador 1 1,0 10 9 7 8 
TOTAL  10 9 7 8 

Total relatiu %  100 90 70 80 
% FINAL  20 18 14 16 

 

MANTENIMENT  PES CONTROL A1 A2 A3 
Indicador 1 1,0 10 5 7 7 

TOTAL  10 5 7 7 
Total relatiu %  100 50 70 70 

% FINAL  20 10 14 14 
 

TÉCNICOCONSTRUCTIU PES CONTROL A1 A2 A3 
Indicador 1 1,0 10 9 3  6 
Indicador 2 0,7 10 8 5 7 

TOTAL  17 14,6 6,5 10,9 
Total relatiu %  100 85,88 38,24 64,11 

% FINAL  20 17,18 7,65 12,82 
 

AMBIENTAL PES CONTROL A1 A2 A3 
Indicador 1 1,0 10 8 6 7 
Indicador 2 0,6 10 9 9 9 

TOTAL  16 13,4 11,4 12,4 
Total relatiu %  100 83,75 71,25 77,5 

% FINAL  20 16,75 14,25 15,5 
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TOTAL  CONTROL A1 A2 A3 
FINAL 100 74.26 72.23 80.65 

 

L’Alternativa 3 (pont gelosia) és la que ha obtingut més puntuació segons el 
nostre criteri. En tractar-se d’un entremat de perfils d’acer i paviment de fusta 
s’integra molt bé amb l’àmbit ferroviari. El cost d’execució i els terminis de 
finalització, en ser una estructura prefabricada, poden tenir un control molt 
exhaustiu.  

Per tant, donem per acceptada la passarel·la amb una configuració de gelosia. 
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ANNEX 6. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
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1. BASES DE CÀLCUL I DIMENSIONAMENT 

1.1. Normes que afecten a l’estructura 
− Accions : 

IAP-11 “Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte 
de ponts de carretera”. 

− Formigó: 

EHE-08 “Instrucció de Formigó Estructural”. 

− Acer: 

EAE “Instrucció d’Acer Estructural”. 

 

1.2. ACCIONS 
 

Les accions  que s’han de considerar en un projecte de passarel·la estan 
definides a la instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts 
de carretera (IAP-11). 

1.2.1. ACCIONS SOBRE L’ESTRUCTURA 
 

ACCIONS PERMANENTS DE VALOR CONSTANT (G): 

Actuen en tot moment i són constants en posició i magnitud, per una situació de 
projecte determinada (pes propi de l’estructura, del paviment, del elements 
funcionals, etc.). 

• Pes propi 

Acció que correspon al pes dels elements estructurals de la passarel·la. 
Aquest pes es calcula a partir del programa ROBOT, donada la geometría 
de l’element estructural i la densitat del seu material. 

• Càrregues mortes 

Acció que correspon a les càrregues degudes al pes dels elements no 
estructurals que graviten sobre les que sí són estructurals. En el nostre cas 
trobem les baranes i el pas de conductes de serveis.  

ACCIONS PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT (G*): 

Actuen en tot moment, però la seva magnitud no és constant. 
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També s’inclouen accions originades pel terreny on la seva magnitud no varia 
en funció del temps, sinó de la interacció del terreny amb l’estructura. 

• Empenta del terreny 

Acció originada pel terreny, natural o farcit, sobre els elements de la 
passarel·la en contacte amb aquesta, fonamentalment estreps i 
fonamentacions. 

ACCIONS VARIABLES (Q): 

Accions externes a l’estructura que poden actuar o no; si ho fan, poden tenir 
valor diferents (sobrecàrregues d’ús, accions climàtiques, etc.). 

• Sobrecàrregues d’ús 

En passarel·les, rampes i escales per a vianants es considera l’acció simultània 
de les següents càrregues: 

• Càrrega vertical uniformement distribuïda amb valor de 5 kN/m2. 
 
• Càrrega formada per una força horitzontal longitudinal amb un valor 

igual al 10% del total de la càrrega vertical uniformement distribuïda, 
la qual actua a l’eix del taulell al nivell de la superfície del paviment. 

 

Aquestes dues càrregues es consideraran simultàniament com a una única 
acció, el valor de les quals constitueix el valor característic de la sobrecàrrega 
d’ús quan es combinen amb la resta d’accions (càrregues permanents, vent, 
etc.). 

• Vent 

Segons l’IAP11, en ponts de menys de 40 m de llum (entre eixos de 
recolzament) i menys de 20 metres d’alçada máxima de pila, es podrà 
realitzar un càlcul simplificat de l’empenta del vent, només considerant 
l’empenta transversal. 
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En situar-nos en un ambient urbà, hem de considerar un entorn de classe IV 
amb una velocitat bàsica de vent de 29 m/s (ZONA C). 

 

• Acció tèrmica  

L’efecte de les variacions de temperatura es considerarà únicament a l’acer, 
l’element resistent, ja que la fusta presenta un coeficient tèrmic de dilatació molt 
petit comparat amb el de l’acer (pràcticament una tercera part, per la qual cosa 
l’obviarem).  

• Component uniforme de la temperatura del tauler  

Primer de tot, cal determinar la temperatura màxima i mínima a l’ombra en el 
lloc d’emplaçament de la passarel·la. Aquests valors de la temperatura 
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depenen de l’alçada en la qual ens trobem, de la zona i el seu clima. Els 
trobarem als mapes d’isotermes de l’IAP-11 per un període de retorn de 50 
anys.  

Així, doncs, la localitat de Flaçà es troba a la franja verda, entre 40 i 42 0C, per 
tant, es prendrà el valor de Tmàx = 41 0C. 

Per a la temperatura mínima a l’ombra, s’obtindrà el valor de la següent taula, 
on depenent de l’alçada on ens trobem i la zona climàtica, el valor d’aquesta 
temperatura mínima serà diferent per un període de retorn de 50 anys. La zona 
climàtica es dedueix fàcilment del mapa que s’adjunta tot seguit de la següent 
taula a l’IAP-11. 
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Flaçà es troba en la zona 2 i a una altitud molt baixa, per tant es considerarà 
Tmin = -11 0C. 

 
• Component uniforme de la temperatura  

 
La temperatura uniforme de la temperatura del taulell, denominada temperatura 
efectiva (temperatura mitjana de la secció transversal), tindrà un valor mínim 
Te,min i un valor màxim Te,màx, els quals es calculen amb les expressions 
següents:  
 

!!,!!!= !!!!+ Δ!!,!!! 

!!,!!!= !!,!!!+Δ!!,!!! 

Els valors de Δ!!,!!! i Δ!!,!!! es poden conèixer a partir de la taula següent: 
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Per tant, en tractar-se d’un taulell d’acer, podem conèixer aquests valors 
característics de la temperatura màxima i mínima de l’aire a l’ombra de la zona 
on es trobarà la passarel·la per al període de retorn de 50 anys. 
 

!!,!!!= −!! ℃ 

!!,!!! =+ !! ℃ 

• Rang de la component uniforme de la temperatura 

La variació de la component uniforme de temperatura generarà, en una 
estructura sense coacció al moviment, un canvi en la longitud de l’element. 
Tenint en compte les dades calculades prèviament, el rang de variació de la 
component uniforme de la temperatura al taulell serà:  
 

Δ!!= !!,!!!−!!,!!!=71 ℃ 

 
A partir dels valors característics màxim i mínim de la component uniforme de 
la temperatura i a partir de la temperatura inicial !0 (temperatura mitja del 
taulell en el moment en què es coacciona el seu moviment) s’obtindran els 
rangs de variació tèrmica que permeten determinar la contracció i la dilatació 
màxima del taulell.  
 
El valor característic de la màxima variació de la component uniforme de 
temperatura en contracció serà:  
 

Δ!!,!!!=!0−!!,!!! 

El valor característic de la màxima variació de la component uniforme de 
temperatura en dilatació serà:  
 

Δ!!,!!!=!!,!!!−!0 

En no ser possible determinar la temperatura inicial !0 de l’element en el 
moment de coaccionar el seu moviment, es considerarà de valor de la 
temperatura mitja de l’element durant el període de construcció i s’agafarà un 
valor de !0=15 ℃.  

Aleshores: 

Δ!!,!!!=!0−!!,!!!=15−(−14)=29 ℃ 

Δ!!,!!!=!!,!!!−!0=57−15=42 ℃ 
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• Component de la diferència de temperatura  

 
Durant un període de temps determinat, l’escalfament i refredament de la cara 
superior del taulell dona lloc a una variació de temperatura en l’altura de la 
secció transversal que tindrà un valor màxim d’escalfament (cara superior més 
calenta) i un valor màxim de refredament (cara superior més freda). Segons la 
normativa IAP-11:  
 

Δ!!,ℎ!!!=18 ℃ 

Δ!!,!!!! =13 ℃ 

 
• Simultaneïtat de la component uniforme i de la diferència de 

temperatura  
 
Degut a l’esquema estructural, és necessari tenir en compte l’actuació 
simultània de la variació de la component uniforme, Δ!!,!!! o Δ!!,!!!, i la 

diferència de temperatura, Δ!!,ℎ!!! o Δ!!,!!!!. Ambdues components es 
combinaran segons:  
 

Δ!!+!!·Δ!! 

!!·Δ!!+Δ!! 
 

- On, !!=0,75 i !�=0,35.  
 

Aquestes expressions donen lloc a vuit possibles formes de considerar la 
concomitància de les diferents components de l’acció tèrmica, de les qual 
s’escolliran les que donin lloc als efectes més desfavorables per l’element 
d’estudi. 
 

Dominant diferencial 
 

28,15 (Δ!!,ℎ!!! , Δ!!,!!!) 

32,70 (Δ!!,ℎ!!! , Δ!!,!!!) 

23,15 (Δ!!,!!!! , Δ!!,!!!) 

27,70 (Δ!!,!!!! , Δ!!,!!!) 
 

Dominant uniforme 
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42,50 (Δ!!,!!!, Δ!!,ℎ!!!) 
38,75 (Δ!!,!!!, Δ!!,!!!! ) 
55,50 (Δ!!,!!!, Δ!!,ℎ!!!) 
51,75 (Δ!!,!!!, Δ!!,!!!! ) 

 
• Neu  

 
Seguint la IAP-11, es té en compte una sobrecàrrega de neu actuant sobre la 
superfície del tauler. El valor d’aquest càrrega ve condicionat per la situació 
geogràfica on se situa la passarel·la, en aquest cas a la província de Girona, 
que, segons la taula 4.4-b, està situada a 70 m d’altitud, corresponent així un 
valor de Sk=0,4 kN/m2.  
 
Aleshores, el valor característic de la sobrecàrrega serà:  
 

!!=0,8·!!=!,!! !!/�! 

ACCIONS ACCIDENTALS 

Són aquelles de curta duració i que la seva actuació durant la vida útil de 
l’estructura és petita, tot i que els seus efectes puguin ser considerables 
(impactes de vehicles, sismes, riuades de període de retorn elevat, etc.).  
 

• Acció sísmica  

L’acció sísmica es considerarà en el projecte d’acord amb les prescripcions 
recollides en la Norma de Construcció de Ponts (NCSP-07) o la normativa que 
la substitueixi. No serà necessari la comprovació de les accions sísmiques 
quan l’acceleració sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament ab o 
l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul ac compleixin:  
 

!!<0,04·! 

!!<0,04·! 
 

Amb l’objectiu de conèixer el risc sísmic de la zona de la passarel·la, tot seguint 
la normativa NCSE-02, es pot saber el valor de l’acceleració bàsica relativa a 
un període de retorn de 500 anys. Aleshores, l’acceleració de la zona on es 
troba l’obra serà:  
 

0,04·!< !!<0,08·!  !!! !=1 
 
Pel que fa a l’acceleració sísmica de càlcul horitzontal serà:  
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!!=!·!·!! 

 
On:  
 
- ! és el coeficient adimensional de risc. != !!·!!!  

- !! és el factor d’importància, pren el valor de 1,0, segons la IAP-11 i la NSCP-
07 (pont d’importància normal).  
- !!! és el factor modificador per considerar un període de retorn diferent de 
500 anys. Per aquest període de retorn, pren el valor de 1,0.  
- ! és el coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor de: 

!=!1,25 

- ! és el coeficient del terreny. Coneixent la geologia del terreny pròxim a la 
passarel·la, es classificarà el terreny com a tipus I, segons la NCSE-02, prenent 
el valor de !=1,0.  
 
Per tant, l’acceleració sísmica de càlcul horitzontal serà: 
 

!!= !·!·!!=0,8·1,0·0,04·!=0,032·! 
 

Finalment, es pot arribar a concloure que no cal tenir en compte les accions 
dels sismes ja que es compleixen les condicions requerides: 

!!<0,04·! 

!!<0,04·! 

 

1.2.2. VALOR REPRESENTATIU DE LES ACCIONS  
 
És el valor d’una acció que s’utilitza per verificar la pròpia acció en l’estat límit. 
Una mateixa acció pot tenir un únic valor representatiu, com és el cas de les 
accions permanents (G i G*) o més d’un valor com les accions variables (Q).  
 
En el cas de les accions permanents, els valors representatius coincideixen 
amb els valors característics (GK o Gk*).  
 
Pel que fa a les accions variables, es consideraran els següents valors 
representatius, segons la comprovació que es faci:  
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• Valor de combinació ψ0 QK: serà el valor de l’acció quan actuï amb 

alguna altra acció variable, per tenir en compte la menor probabilitat que 
actuïn simultàniament els valors més crítics o desfavorables de vàries 
accions.  
 

• Valor freqüent ψ1 QK: serà el valor de l’acció que sigui superat durant un 
període de curta duració en comparació amb la vida útil de la 
passarel·la. Correspon a un període de retorn d’una setmana.  

 
• Valor quasi-permanent ψ2 QK: és el valor de l’acció que sigui 

sobrepassat durant una gran part de la vida útil del pont. Aquest valor 
s’emprarà en les comprovacions d’estats límits últims en situació 
accidental.  

 
Els valors dels factors de simultaneïtat seran diferents en funció de l’acció que 
es tracti, prenent els valors de la següent taula: 
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1.2.3. VALOR DE CÀLCUL DE LES ACCIONS  
 
El valor de càlcul d’una acció s’obté del producte del valor representatiu de 
l’acció amb el coeficient parcial γf.  
 

• Estat límit últim (ELU)  
 
S’adoptaran els valors dels coeficients parcials γf de la següent taula de la IAP-
11: 

 

• Estat límit de servei (ELS) 

De la mateixa manera, en la següent taula es mostren els coeficients parcials 
per a les seccions en estat límit de servei: 
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1.2.4. COMBINACIÓ D’ACCIONS 
 
Un cop identificades les diferents accions actuants sobre l’estructura i 
coneguts els seus valors, s’estableixen diferents combinacions 
d’aquestes segons les seves característiques. Per combinació s’entén 
l’acció simultània de vàries accions compatibles per a una comprovació 
determinada. 

En general, cada combinació consta de les accions permanents, una 
acció variable determinant i una o més accions variables concomitants. 
Aquestes últimes aniran multiplicades per un factor de simultaneïtat. Les 
combinacions d’accions per a les comprovacions de fatiga venen 
indicades segons la normativa específica de cada material estructural. 

• Estat límit últim (ELU) 

Les combinacions d’accions a tenir en compte per a les comprovacions 
en l’ELU seran les indicades a continuació segons la IAP-11, exceptuant 
la de fatiga. 
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- Situació persistent o transitòria 
 

La combinació d’accions es durà a terme segons l’expressió següent: 

 

Les diferents combinacions que s’han considerat són les següents: 

 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,35·SCU + 1,5·0,3·Vent (trans.+vert.)  
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,35·SCU + 1,5·0,3·Vent (long.) 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,35·SCU + 1,5·0,6·Temperatura 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Neu + 1,5·0,3·Vent (trans.+vert.) 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Neu + 1,5·0,3·Vent (long.)  
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Neu + 1,5·0,6·Temperatura 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Vent (trans.+vert.)+ 1,5·0,8·Neu 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Vent (long.)+ 1,5·0,8·Neu 
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Temperatura + 1,5·0,8·Neu  
- 1,35·PP + 1,35·CM + 1,5·Temperatura + 1,35·0,4·SCU 

 

• Estat límit de servei (ELS) 

 
Segons l’estat límit de servei que es vulgui verificar, s’adoptarà un dels 
tres tipus de combinacions d’accions següents: 

 
a) Combinació característica 
 

 
Aquesta combinació, que coincideix exactament amb la combinació 
fonamental de l’ELU, però amb els coeficients que corresponen a l’estat 
límit de servei, s’utilitza en general per a la verificació dels ELS 
irreversibles. 

 
b) Combinació freqüent 
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Aquesta combinació s’utilitza generalment per a la verificació de ELS 
reversibles. 

 
c) Combinació quasi-permanent 
 

 
 
 
Combinació freqüent: 

-  
- 1,0·PP + 1,0·CM + 1,0·0,4·SCU 
- 1,0·PP + 1,0·CM + 1,0·0,4·SCU + 1,0·0,5·Temperatura  
- 1,0·PP + 1,0·CM + 1,0·0,2·Vent 
- 1,0·PP + 1,0·CM + 1,0·0,6·Temperatura 

Combinació quasi permanent: 

- 1,0·PP + 1,0·CM 
- 1,0·PP + 1,0·CM + 1,0·0,5·Temperatura 

2. DEFINICIÓ DE SECCIONS 
 

CORDÓ SUPERIOR 
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CORDÓ INFERIOR 

 

MUNTANTS I DIAGONALS 
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PERFIL TRANSVERSAL 

 

ARRIOSTRAMENT 
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3. METODOLOGIA DE CÀLCUL 
Com s’ha comentat en l’annex 5 d’anàlisi d’alternatives, l’opció de dissenyar la 
passarel·la amb forma de gelosia, era competitiva respecte de les altres 
sempre i quan no fos necessari un arriostrament del cordó superior de la 
gelosia. 

És per això, que s’haurà de fer una bona anàlisi estructural no lineal a pandeig 
d’aquest element.  

Primer de tot, hem de tenir clara la  visió general del comportament estructural 
dels elements. Com és sabut, en un biga isostàtica treballant a flexió, apareixen 
compressions a la fibra superior i traccions a la fibra inferior. Aquest 
comportament el podem assimilar a la gelosia (biga amb ànima buida): el cordó 
superior estarà comprimit i el cordó inferior traccionat. 

En el cordó superior és on hi podrien aparèixer els problemes de pandeig, ja 
que els esforços de segon grau no haurien de ser negligibles. 

Arribats a aquest punt ens plantegem realitzar un model p-delta. Aquesta 
metodologia consisteix a aplicar les càrregues de manera progressiva fins 
arribar al valor final de la combinació de càrregues. De manera que quan es 
dugui a terme cada iteració, es prenguin com a condicions inicials els resultats 
de l’etapa anterior. 

En la primera etapa de càrrega, com a condició inicial hi apliquem una 
imperfecció geomètrica a la fibra superior tal i com marca la EAE. 

 

  

Aquesta imperfecció geomètrica depèn de la corba de pandeig de l’element 
estudiat. El nostre cas es tracta d’un perfil tubular buit conformat en calent: 

- Corba De pandeig: a 
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Per tant en el centre del perfil hi aplicarem una curvatura de L/300, 
16/300=0.0533 m. 
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Construïm un model de barres amb les característiques de les seccions 
exposades anteriorment. 

Un cop plantejades les condicions inicials de la primera iteració, ja podem 
començar amb el model p-delta: 

1. Primer modifiquem el tipus d’anàlisi a un model a pandeig no lineal. 

 

 
 

2. A continuació determinem el nombre d’iteracions que volem realitzar: 
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3. Finalment definim els paràmetres del model: 
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4. DIMENSIONAMENT SABATA AÏLLADA 
Com podem observar en els plànols, la cimentació de la pila s’ha dissenyat 
com una sabata aïllada. 

Primer de tot, cal saber les reaccions que baixen per la pila i el moment que es 
crea en el seu peu a causa de la diferència de reaccions en els dos 
recolzaments de cada pila.  

A continuació, es mostren les combinacions que creen moment: 

 F1 F2 M 
ELU1 103.25 102.15 1.65 
ELU3 26 25 1.5 
ELU5 26.19 22.51 5.52 
ELS1K 76.44 75.7 1.11 
ELS3K 18.9 18.17 1.095 
ELS5K 18.87 16.42 3.675 
ELS 3F 14.32 13.83 0.735 

 

Pel dimensionament de l’armat de la sabata agafarem els resultats del moment 
màxim i els de l’axil màxim de les reaccions exposades al final del document: 
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Cálculo de cimentaciones a base de zapatas aisladas de acuerdo con EHE

Esfuerzos actuantes en la cara superior de la zapata a proyectar, sin mayorar

N 153,0 KN
Mx 5,5 KNxm
Vy 0,0 KN
My 0,0 KNxm
Vx 0,0 KN

Características de los materiales

fck 25 N/mm2 γc 1,50 Densidad hormigón 25 KN/m3

fyk 500 N/mm2 γs 1,15

1,50 N/mm2

El ángulo de rozamiento interno del terreno de asiento de la zapata es φ 35 º
Dimensiones de la zapata a comprobar y a diseñar posteriormente

La tensión admisible del terreno de cimentación donde va a poyarse la zapata es de σadm =

ESQUEMA ZAPATAS Y CARGAS

Fx

Fy

N

Mx
My

XX

Y
A

B

b
a

Z

H
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A 2,00 m las dimensiones del pilar son    ca 0,50 m
B 2,00 m cb 0,50 m
H 0,80 m

La densidad del relleno que se dispondrá sobre la zapata es de γ= 21 KN/m3

y la altura de tierras del mismo es de 0,40 m

La zapata a proyectar en relación a la situación del pilar sobre ella, es una zapata de tipo centrada

Las cargas en la base de la zapata, teniendo en cuenta el peso propio de la misma, así como los momentos que inducen los
esfuerzos cortantes que actuan en la cara superior de la zapata son:

N 266,6 KN
Mx 5,5 KNxm
Vy 0,0 KN
My 0,0 KNxm
Vx 0,0 KN
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La excentricidades adicionales,  ocasionada por el tipo de zapata que se diseña vale           ex 0,00 m
ey 0,00 m

La excentricidades debidas a los esfuerzos, incluyendo las calculadas previamente               ex 0,00 m
ey 0,02 m

Para poder entrar en el ábaco de dimensionamiento de la zapata, del libro "Beton Kalender" es necesario calcular

ex/A 0,00 (adimensional)
ey/B 0,01 (adimensional)

De dicho ábaco extraemos el factor para multiplicar la tensión media y obtener así la σmax y vale       η= 1,06

Por lo tanto la tensión máxima en el terreno debida a las solicitaciones actuantes vale σmáx 0,06 N/mm2

y la tensión media actuante sobre la superficie de asiento de la zapata es de σmed 0,06 N/mm2

De donde comparamos con la tensión admisible, debiéndo verificarse

1,25 σadm>=σmáx sí se verifica esta condición
σadm>= σmed sí se verifica esta condición

Determinación del coeficiente de seguridad a Deslizamiento

Csd 1866753296,87
Csd

Determinación del coeficiente de seguridad a Vuelco

Csv y-y 2666000,00
Csv x-x 48,30

Csv no hay problema de vuelco en ninguna dirección

Cálculo de la armadura de la Zapata de acuerdo con EHE

para cada dirección
no hay problema de deslizamiento

h

d
sd V

R
C =

∑
∑=

volcadores

doresestabiliza
sv M

M
C
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De acuerdo con la EHE, la zapata dimensionada es rígida si cumple que v<2h

Cálculo del vuelo en la dirección principal de mayor vuelo

V= 0,75 m sí que es una zapata rígida

Características mecánicas de la zapata a armar
d 0,73 m debe ser d<1,5V, sino d=1,5V
Ancho 1,00 m

Cálculo de las tensiones mayoradas sobre el terreno en cada borde de la zapata:

σ1d 0,07 N/mm2

σ2d 0,07 N/mm2 la tensión máxima es σmáx 0,07 N/mm2

σ3d 0,06 N/mm2

σ4d 0,06 N/mm2
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Momento flector mayorado a resistir en las diferentes direcciones de cálculo

Dirección Y-Y Mdx 56,6 KNxm/m

Dirección X-X Mdy 56,6 KNxm/m

Datos de la sección de hormigón a dimensionar

Uo 10341,7 KN

Dimensionamiento de la armadura necesaria en cada dirección

Dirección Y-Y

La cuantía mecánica mínima, de acuardo con la EHE será 12,27 cm2

Y

VdxVdy
X Mdx X

Mdy

ESQUEMA ESFUERZOS ARMADO ZAPATA

Z

B/2

A/2

H
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Cálculo de la capacidad mecánica necesaria de armadura 77,9 KN

Y la armadura de cálculo necesaria, para conseguir esta capacidad 1,79 cm2

La cuantía geométrica mínima es 14,4 cm2 a repartir entre las dos caras de la zapata

Por lo tanto, la pésima de las tres armaduras, es la mayor  12,27 cm2

y las posibles armaduras a disponer en esta dirección  son 11 Ø12 p.m.l
7 Ø16 p.m.l
4 Ø20 p.m.l
3 Ø25 p.m.l
2 Ø32 p.m.l

se eligen 4 Ø20 p.m.l
Dirección X-X

La cuantía mecánica mínima, de acuardo con la EHE será 12,27 cm2

Cálculo de la capacidad mecánica necesaria de armadura 77,9 KN

Y la armadura de cálculo necesaria, para conseguir esta capacidad 1,79 cm2
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La cuantía geométrica mínima es 14,4 cm2 a repartir entre las dos caras de la zapata

Por lo tanto, la pésima de las tres armaduras, es la mayor  12,27 cm2

y las posibles armaduras a disponer en esta dirección  son 11 Ø12 p.m.l
7 Ø16 p.m.l
4 Ø20 p.m.l
3 Ø25 p.m.l
2 Ø32 p.m.l

se eligen 4 Ø20 p.m.l

Armadura superior Y-Y

La cuantía geométrica mínima es 14,4 cm2 a repartir entre las dos caras de la zapata

Se han dispuesto armaduras en la cara inferior con una cuantía de 12,57 cm2

Por lo tanto se necesita una cuantía geométrica en cara superior de 1,83 cm2

se eligen φ 20 cada 0,30

Armadura superior Y-Y

La cuantía geométrica mínima es 14,4 cm2 a repartir entre las dos caras de la zapata

Se han dispuesto armaduras en la cara inferior con una cuantía de 12,57 cm2

Por lo tanto se necesita una cuantía geométrica en cara superior de 1,83 cm2

se eligen φ 20 cada 0,30

Comprobación a Cortante

A continuación se verifica que no es necesaria armadura de cortante en la zapata, de acuerdo con la EHE
Dirección Y-Y Vdy 43,6 KN
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Dirección X-X Vdx 43,6 KN

Comprobación de no agotamoiento a compresión oblícua del hormigón

Vu1 3650 KN Se cumple que Vdx<Vu1, y que Vdy<Vu1

Canto útil en la sección de refernecia a d/2 de la cara del pilar 

d´x-x 0,73 m 730 mm
d´y-y 0,73 m 730 mm

Comprobación de no agotamiento de tracción del alma

ξ x = 1,52 b0 = 2000 mm
ξ y = 1,52
ρ1 0,002

Vu2 = 434,1386296 KN Se cumple que Vdx<Vu2, y que Vdy<Vu2

No hace falta armar a cortante
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Cuadro de Mediciones de la zapata calculada

- Volúmen de hormigón estrucrural 3,2 m3

- Hormigón de limpieza 0,4 m3

- Excavación estricta 3,2 m3

- Encofrado contra el terreno 0 m2

- Acero
Se han dispuesto de acero

4 Ø20 p.m.l. dir Y-Y en total 8 barras
4 Ø20 p.m.l. dir X-X en total 8 barras

65,21 kg en dirección eje Y-Y en la cara inferior
65,21 kg en dirección eje X-X en la cara inferior

φ 20 0,30 p.m.l. dir Y-Y en total 7 barras
φ 20 0,30 p.m.l. dir X-X en total 7 barras

32,85 kg en dirección eje Y-Y en la cara superior
32,85 kg en dirección eje X-X en la cara superior

laterales 4 φ 12 todo alrededor zapata
27,06 kg en dirección eje Y-Y

223,17 kg, incrementamos en un 10% la medición

Acero Total 245 kg

cara inferior

cara superior

total acero

La suma de acero en la zapata será 

total acero
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Comprobación de barras de acero 
CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   1   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /7/  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 2.98 kN   My,Ed = -0.46 kN*m  Mz,Ed = -3.23 kN*m  Vy,Ed = 2.32 kN 
Nc,Rd = 1897.12 kN  My,Ed,max = 0.56 kN*m  Mz,Ed,max = -3.23 kN*m Vy,T,Rd = 428.85 kN 
Nb,Rd = 1789.66 kN  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -0.51 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 588.87 kN 
   Tt,Ed = 2.15 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000000 m  Lam_y = 0.35  Lz = 2.000000 m  Lam_z = 0.43  
Lcr,y = 2.000000 m  Xy = 0.97  Lcr,z = 2.000000 m  Xz = 0.94  
Lamy = 26.50  kzy = 0.61  Lamz = 33.23  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 26.50 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 33.23 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.02 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.03 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
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CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   2   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -164.16 kN   My,Ed = -1.54 kN*m  Mz,Ed = -3.74 kN*m  Vy,Ed = 0.86 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 430.35 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -1.17 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 590.92 kN 
   Tt,Ed = 1.85 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   3   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -280.48 kN   My,Ed = 1.47 kN*m  Mz,Ed = -3.73 kN*m  Vy,Ed = 0.50 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 435.07 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = 1.33 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 597.41 kN 
   Tt,Ed = 0.89 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   4   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -351.90 kN   My,Ed = -2.01 kN*m  Mz,Ed = -3.15 kN*m  Vy,Ed = -0.38 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 437.05 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -1.87 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 600.13 kN 
   Tt,Ed = 0.48 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   5   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
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h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -351.92 kN   My,Ed = -1.98 kN*m  Mz,Ed = 3.15 kN*m  Vy,Ed = 0.38 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 437.04 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -1.83 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 600.11 kN 
   Tt,Ed = -0.49 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   6   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -282.61 kN   My,Ed = 1.50 kN*m  Mz,Ed = 3.73 kN*m  Vy,Ed = -0.49 kN 
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Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 435.06 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = 1.37 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 597.39 kN 
   Tt,Ed = -0.89 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   7   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -166.34 kN   My,Ed = -1.52 kN*m  Mz,Ed = 3.75 kN*m  Vy,Ed = -0.86 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 430.35 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -1.15 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 590.92 kN 
   Tt,Ed = -1.85 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.09 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   8   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -5.07 kN   My,Ed = 0.14 kN*m  Mz,Ed = 4.21 kN*m  Vy,Ed = -3.14 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 424.72 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -0.01 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 583.20 kN 
   Tt,Ed = -2.99 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   9   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 158.21 kN   My,Ed = 0.48 kN*m  Mz,Ed = 4.12 kN*m  Vy,Ed = 3.21 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.48 kN*m  Mz,Ed,max = 4.12 kN*m Vy,T,Rd = 525.27 kN 
Nb,Rd = 1863.08 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.31 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 525.27 kN 
   Tt,Ed = 1.15 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000136 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000136 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000136 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000136 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.91  kzy = 0.60  Lamz = 34.91  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.91 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.91 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.13 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   10   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 276.34 kN   My,Ed = 0.73 kN*m  Mz,Ed = 3.68 kN*m  Vy,Ed = 0.94 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.73 kN*m  Mz,Ed,max = 3.68 kN*m Vy,T,Rd = 524.23 kN 
Nb,Rd = 1863.09 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.30 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 524.23 kN 
   Tt,Ed = 1.31 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000069 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000069 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000069 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000069 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
-------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
GRUPO:        
BARRA:   11   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 346.98 kN   My,Ed = 0.92 kN*m  Mz,Ed = 3.58 kN*m  Vy,Ed = 0.48 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.92 kN*m  Mz,Ed,max = 3.58 kN*m Vy,T,Rd = 527.06 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.25 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 527.06 kN 
   Tt,Ed = 0.88 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000025 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000025 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000025 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000025 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.72 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.72 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   12   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 371.23 kN   My,Ed = 0.70 kN*m  Mz,Ed = 2.94 kN*m  Vy,Ed = -0.33 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.70 kN*m  Mz,Ed,max = 3.03 kN*m Vy,T,Rd = 530.66 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.05 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 530.66 kN 
   Tt,Ed = 0.34 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000003 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000003 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000003 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000003 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   13   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 371.23 kN   My,Ed = 0.70 kN*m  Mz,Ed = -2.94 kN*m  Vy,Ed = 0.33 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.70 kN*m  Mz,Ed,max = -3.03 kN*m Vy,T,Rd = 530.66 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.05 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 530.66 kN 
   Tt,Ed = -0.34 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000003 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000003 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000003 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000003 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   14   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 346.97 kN   My,Ed = 0.92 kN*m  Mz,Ed = -3.58 kN*m  Vy,Ed = -0.47 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.92 kN*m  Mz,Ed,max = -3.58 kN*m Vy,T,Rd = 527.06 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.25 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 527.06 kN 
   Tt,Ed = -0.88 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000025 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000025 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000025 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000025 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.72 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.72 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   15   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 276.32 kN   My,Ed = 0.73 kN*m  Mz,Ed = -3.69 kN*m  Vy,Ed = -0.94 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.73 kN*m  Mz,Ed,max = -3.69 kN*m Vy,T,Rd = 524.22 kN 
Nb,Rd = 1863.09 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.30 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 524.22 kN 
   Tt,Ed = -1.31 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000069 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000069 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000069 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000069 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPO:        
BARRA:   16   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 158.19 kN   My,Ed = 0.48 kN*m  Mz,Ed = -4.12 kN*m  Vy,Ed = -3.20 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = 0.48 kN*m  Mz,Ed,max = -4.12 kN*m Vy,T,Rd = 525.27 kN 
Nb,Rd = 1863.08 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = -0.31 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 525.27 kN 
   Tt,Ed = -1.15 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000136 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000136 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000136 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000136 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.91  kzy = 0.60  Lamz = 34.91  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
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Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.91 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.91 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.13 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   17   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -5.66 kN   My,Ed = 0.58 kN*m  Mz,Ed = -4.16 kN*m  Vy,Ed = 3.11 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 423.57 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = 0.47 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 581.62 kN 
   Tt,Ed = -3.23 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
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Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.04 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.04 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   18   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -161.12 kN   My,Ed = -0.96 kN*m  Mz,Ed = -3.76 kN*m  Vy,Ed = 0.90 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 431.07 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -0.65 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 591.91 kN 
   Tt,Ed = -1.70 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
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CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   19   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -275.84 kN   My,Ed = 1.72 kN*m  Mz,Ed = -3.59 kN*m  Vy,Ed = 0.39 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 433.89 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = 1.58 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 595.79 kN 
   Tt,Ed = -1.13 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
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BARRA:   20   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -344.19 kN   My,Ed = -1.89 kN*m  Mz,Ed = -3.24 kN*m  Vy,Ed = -0.25 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 438.19 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -1.81 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 601.70 kN 
   Tt,Ed = -0.25 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.72 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.72 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   21   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
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S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -344.18 kN   My,Ed = -1.89 kN*m  Mz,Ed = 3.24 kN*m  Vy,Ed = 0.25 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 438.19 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -1.81 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 601.70 kN 
   Tt,Ed = 0.25 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.72 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.72 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   22   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
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tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -275.83 kN   My,Ed = 1.72 kN*m  Mz,Ed = 3.59 kN*m  Vy,Ed = -0.39 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 433.89 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = 1.58 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 595.79 kN 
   Tt,Ed = 1.13 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   23   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -161.07 kN   My,Ed = -0.96 kN*m  Mz,Ed = 3.76 kN*m  Vy,Ed = -0.90 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 431.07 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = -0.65 kN 
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  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 591.91 kN 
   Tt,Ed = 1.70 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   24   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x200x8 
h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=21.44 cm2  Az=29.44 cm2  Ax=53.44 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=3043.72 cm4  Iz=1935.64 cm4  Ix=3560.84 cm4  
tf=0.8 cm  Wply=365.82 cm3  Wplz=299.02 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -2.37 kN   My,Ed = 0.61 kN*m  Mz,Ed = 4.15 kN*m  Vy,Ed = -3.11 kN 
Nt,Rd = 1897.12 kN  My,pl,Rd = 129.87 kN*m  Mz,pl,Rd = 106.15 kN*m Vy,T,Rd = 423.56 kN 
  My,c,Rd = 129.87 kN*m  Mz,c,Rd = 106.15 kN*m Vz,Ed = 0.52 kN 
  MN,y,Rd = 129.87 kN*m  MN,z,Rd = 106.15 kN*m Vz,T,Rd = 581.61 kN 
   Tt,Ed = 3.23 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.04 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.04 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   25   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 156.60 kN   My,Ed = -0.54 kN*m  Mz,Ed = 4.06 kN*m  Vy,Ed = 3.15 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.54 kN*m  Mz,Ed,max = 4.06 kN*m Vy,T,Rd = 525.42 kN 
Nb,Rd = 1863.08 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.36 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 525.42 kN 
   Tt,Ed = -1.13 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000136 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000136 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000136 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000136 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.91  kzy = 0.60  Lamz = 34.91  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.91 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.91 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.13 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   26   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 273.91 kN   My,Ed = -0.92 kN*m  Mz,Ed = 3.67 kN*m  Vy,Ed = 0.95 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.92 kN*m  Mz,Ed,max = 3.67 kN*m Vy,T,Rd = 524.38 kN 
Nb,Rd = 1863.09 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.33 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 524.38 kN 
   Tt,Ed = -1.28 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000069 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000069 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000069 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000069 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   27   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 343.84 kN   My,Ed = -0.83 kN*m  Mz,Ed = 3.52 kN*m  Vy,Ed = 0.45 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.83 kN*m  Mz,Ed,max = 3.52 kN*m Vy,T,Rd = 526.65 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.15 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 526.65 kN 
   Tt,Ed = -0.94 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000025 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000025 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000025 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000025 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.72 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.72 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   28   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 367.95 kN   My,Ed = -0.93 kN*m  Mz,Ed = 2.94 kN*m  Vy,Ed = -0.31 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.93 kN*m  Mz,Ed,max = 3.02 kN*m Vy,T,Rd = 531.24 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.18 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 531.24 kN 
   Tt,Ed = -0.25 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000003 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000003 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000003 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000003 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   29   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 367.95 kN   My,Ed = -0.93 kN*m  Mz,Ed = -2.94 kN*m  Vy,Ed = 0.31 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.93 kN*m  Mz,Ed,max = -3.02 kN*m Vy,T,Rd = 531.25 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.18 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 531.25 kN 
   Tt,Ed = 0.25 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000003 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000003 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000003 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000003 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   30   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 343.84 kN   My,Ed = -0.83 kN*m  Mz,Ed = -3.52 kN*m  Vy,Ed = -0.45 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.83 kN*m  Mz,Ed,max = -3.52 kN*m Vy,T,Rd = 526.65 kN 
Nb,Rd = 1863.10 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.15 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 526.65 kN 
   Tt,Ed = 0.94 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000025 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000025 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000025 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000025 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.72 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.72 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.22 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   31   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 273.91 kN   My,Ed = -0.92 kN*m  Mz,Ed = -3.67 kN*m  Vy,Ed = -0.95 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.92 kN*m  Mz,Ed,max = -3.67 kN*m Vy,T,Rd = 524.38 kN 
Nb,Rd = 1863.09 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.33 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 524.38 kN 
   Tt,Ed = 1.28 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000069 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000069 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000069 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000069 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.90  kzy = 0.60  Lamz = 34.90  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.14 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.70 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.70 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.90 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.18 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   32   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x10 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=26.00 cm2  Az=26.00 cm2  Ax=56.00 cm2  
tw=1.0 cm  Iy=1838.67 cm4  Iz=1838.67 cm4  Ix=2744.00 cm4  
tf=1.0 cm  Wply=294.50 cm3  Wplz=294.50 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 156.60 kN   My,Ed = -0.54 kN*m  Mz,Ed = -4.06 kN*m  Vy,Ed = -3.15 kN 
Nc,Rd = 1988.00 kN  My,Ed,max = -0.54 kN*m  Mz,Ed,max = -4.06 kN*m Vy,T,Rd = 525.42 kN 
Nb,Rd = 1863.08 kN  My,c,Rd = 104.55 kN*m  Mz,c,Rd = 104.55 kN*m Vz,Ed = 0.36 kN 
  MN,y,Rd = 104.55 kN*m  MN,z,Rd = 104.55 kN*m Vz,T,Rd = 525.42 kN 
   Tt,Ed = 1.13 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 2.000136 m  Lam_y = 0.46  Lz = 2.000136 m  Lam_z = 0.46  
Lcr,y = 2.000136 m  Xy = 0.94  Lcr,z = 2.000136 m  Xz = 0.94  
Lamy = 34.91  kzy = 0.60  Lamz = 34.91  kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 34.91 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 34.91 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.13 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   33   PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 4.81 kN   My,Ed = 13.36 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.14 kN 
Nc,Rd = 626.22 kN  My,Ed,max = 13.36 kN*m  Mz,Ed,max = -0.22 kN*m Vy,T,Rd = 176.93 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 30.08 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.25 kN 
     Vz,T,Rd = 176.93 kN 
   Tt,Ed = 0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.45 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.45 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.54 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
De acuerdo con el punto 5.5.2.(9) la sección de la barra fue clasificada como una sección de clase 3 qunque, de acuerdo 
con la tabla 5.2, la sección cumple las condiciones de la clase 4. El control de la estabilidad fue efectuada de seg ún el 
artículo 5.5.2.(10) como para las barras de clase 4. 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   34  Barra_34 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 0.40 kN   My,Ed = 18.42 kN*m  Mz,Ed = 0.01 kN*m  Vy,Ed = -0.22 kN 
Nc,Rd = 552.26 kN  My,Ed,max = 18.42 kN*m  Mz,Ed,max = 0.36 kN*m Vy,T,Rd = 176.94 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 25.67 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.29 kN 
     Vz,T,Rd = 176.94 kN 
   Tt,Ed = 0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 
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      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.72 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.72 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   35  Barra_35 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 2.92 kN   My,Ed = 19.51 kN*m  Mz,Ed = 0.01 kN*m  Vy,Ed = -0.03 kN 
Nc,Rd = 552.26 kN  My,Ed,max = 19.51 kN*m  Mz,Ed,max = 0.06 kN*m Vy,T,Rd = 176.98 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 25.67 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.18 kN 
     Vz,T,Rd = 176.98 kN 
   Tt,Ed = 0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.77 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.77 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.77 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.77 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   36  Barra_36 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 6.45 kN   My,Ed = 20.14 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.09 kN 
Nc,Rd = 552.26 kN  My,Ed,max = 20.14 kN*m  Mz,Ed,max = 0.14 kN*m Vy,T,Rd = 177.03 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 25.67 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.30 kN 
     Vz,T,Rd = 177.03 kN 
   Tt,Ed = 0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.80 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.79 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.81 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.81 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   37  Barra_37 PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=72.32 cm3 Aeff=13.47 cm2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 6.44 kN   My,Ed = 0.05 kN*m  Mz,Ed = -0.04 kN*m  Vy,Ed = -0.02 kN 
Nc,Rd = 626.22 kN  My,Ed,max = 20.37 kN*m  Mz,Ed,max = -0.04 kN*m Vy,T,Rd = 177.08 kN 
Nb,Rd = 427.35 kN  My,c,Rd = 30.08 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 26.03 kN 
     Vz,T,Rd = 177.08 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.59  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.59  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.89  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.89  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed*^2 + 3*(Tau,z,Ed+Tau,tz,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.15 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.15 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.81 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.81 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
De acuerdo con el punto 5.5.2.(9) la sección de la barra fue clasificada como una sección de clase 3 qunque, de acuerdo 
con la tabla 5.2, la sección cumple las condiciones de la clase 4. El control de la estabilidad fue efectuada de seg ún el 
artículo 5.5.2.(10) como para las barras de clase 4. 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   38  Barra_38 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 6.45 kN   My,Ed = 20.14 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = 0.04 kN 
Nc,Rd = 552.26 kN  My,Ed,max = 20.14 kN*m  Mz,Ed,max = -0.07 kN*m Vy,T,Rd = 177.04 kN 
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Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 25.67 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.30 kN 
     Vz,T,Rd = 177.04 kN 
   Tt,Ed = -0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.80 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.79 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   39  Barra_39 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 2.94 kN   My,Ed = 19.51 kN*m  Mz,Ed = -0.01 kN*m  Vy,Ed = -0.01 kN 
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Nc,Rd = 552.26 kN  My,Ed,max = 19.51 kN*m  Mz,Ed,max = -0.03 kN*m Vy,T,Rd = 176.98 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 25.67 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.18 kN 
     Vz,T,Rd = 176.98 kN 
   Tt,Ed = -0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.77 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.77 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.77 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.77 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   40  Barra_40 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
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N,Ed = 0.40 kN   My,Ed = 18.42 kN*m  Mz,Ed = -0.02 kN*m  Vy,Ed = 0.17 kN 
Nc,Rd = 552.26 kN  My,Ed,max = 18.42 kN*m  Mz,Ed,max = -0.29 kN*m Vy,T,Rd = 176.94 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 25.67 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.29 kN 
     Vz,T,Rd = 176.94 kN 
   Tt,Ed = -0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.72 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.72 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   41  Barra_41 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.550000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  150x150x3 
h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=15.0 cm  Ay=8.64 cm2  Az=8.64 cm2  Ax=17.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=635.57 cm4  Iz=635.57 cm4  Ix=952.96 cm4  
tf=0.3 cm  Wely=84.74 cm3  Welz=84.74 cm3  
 Weff,y=72.32 cm3 Weff,z=84.74 cm3 Aeff=15.56 cm2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 3.19 kN   My,Ed = 13.36 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = 0.09 kN 
Nc,Rd = 626.22 kN  My,Ed,max = 13.36 kN*m  Mz,Ed,max = -0.14 kN*m Vy,T,Rd = 176.91 kN 
Nb,Rd = 483.96 kN  My,c,Rd = 30.08 kN*m  Mz,c,Rd = 30.08 kN*m Vz,Ed = 0.25 kN 
     Vz,T,Rd = 176.91 kN 
   Tt,Ed = -0.03 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.100000 m  Lam_y = 0.63  Lz = 3.100000 m  Lam_z = 0.63  
Lcr,y = 3.100000 m  Xy = 0.88  Lcr,z = 3.100000 m  Xz = 0.88  
Lamy = 51.65  kyy = 1.00  Lamz = 51.65  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.45 < 1.00   (6.2.1(7)) 
sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.45 < 1.00   (6.2.1.(5)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 51.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 51.65 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.53 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.53 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
De acuerdo con el punto 5.5.2.(9) la sección de la barra fue clasificada como una sección de clase 3 qunque, de acuerdo 
con la tabla 5.2, la sección cumple las condiciones de la clase 4. El control de la estabilidad fue efectuada de seg ún el 
artículo 5.5.2.(10) como para las barras de clase 4. 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   42   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 98.46 kN   My,Ed = 0.42 kN*m  Mz,Ed = 3.21 kN*m  Vy,Ed = -5.16 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -1.17 kN*m  Mz,Ed,max = 3.21 kN*m Vy,T,Rd = 113.64 kN 
Nb,Rd = 393.02 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 1.29 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.64 kN 
   Tt,Ed = -0.20 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230000 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230000 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230000 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230000 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kzy = 0.60  Lamz = 31.05  kzz = 0.99 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.77 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.77 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.46 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.51 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   43   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 68.51 kN   My,Ed = -3.04 kN*m  Mz,Ed = -0.28 kN*m  Vy,Ed = -0.54 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -3.04 kN*m  Mz,Ed,max = 0.39 kN*m Vy,T,Rd = 113.74 kN 
Nb,Rd = 393.01 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 4.91 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.74 kN 
   Tt,Ed = -0.19 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230221 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230221 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230221 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230221 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kyy = 1.00  Lamz = 31.05  kyz = 0.60 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.71 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.71 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   44   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 42.37 kN   My,Ed = -1.91 kN*m  Mz,Ed = 0.28 kN*m  Vy,Ed = 0.43 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -1.91 kN*m  Mz,Ed,max = 0.28 kN*m Vy,T,Rd = 114.35 kN 
Nb,Rd = 393.00 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 3.06 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 114.35 kN 
   Tt,Ed = -0.12 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230650 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230650 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230650 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230650 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.06  kyy = 1.00  Lamz = 31.06  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.68 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.06 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.06 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.20 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   45   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 14.57 kN   My,Ed = -0.94 kN*m  Mz,Ed = 0.51 kN*m  Vy,Ed = 0.71 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -0.94 kN*m  Mz,Ed,max = 0.51 kN*m Vy,T,Rd = 114.91 kN 
Nb,Rd = 392.98 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 1.50 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 114.91 kN 
   Tt,Ed = -0.07 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.231016 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.231016 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.231016 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.231016 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.07  kyy = 1.00  Lamz = 31.07  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.07 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.12 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   46   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   29 ELU1  (1+6+2)*1.35+3*0.45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019    
Autor :   Archivo : base robot 3.rtd 
Dirección :   Proyecto : base robot 3 
 

Fecha : 29/09/19 Página : 46 
 

b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 1.27 kN   My,Ed = 0.00 kN*m  Mz,Ed = 0.80 kN*m  Vy,Ed = 1.15 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 0.00 kN*m  Mz,Ed,max = 0.80 kN*m Vy,T,Rd = 115.60 kN 
Nb,Rd = 392.98 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.00 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.60 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.231156 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.231156 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.231156 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.231156 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.07  kzy = 0.60  Lamz = 31.07  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.07 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.04 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   47   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.231016 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 14.58 kN   My,Ed = -0.94 kN*m  Mz,Ed = 0.51 kN*m  Vy,Ed = -0.71 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -0.94 kN*m  Mz,Ed,max = 0.51 kN*m Vy,T,Rd = 114.91 kN 
Nb,Rd = 392.98 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -1.50 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 114.91 kN 
   Tt,Ed = 0.07 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.231016 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.231016 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.231016 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.231016 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.07  kyy = 1.00  Lamz = 31.07  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.07 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.12 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   48   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230650 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 42.38 kN   My,Ed = -1.91 kN*m  Mz,Ed = 0.28 kN*m  Vy,Ed = -0.43 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -1.91 kN*m  Mz,Ed,max = 0.28 kN*m Vy,T,Rd = 114.35 kN 
Nb,Rd = 393.00 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -3.06 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 114.35 kN 
   Tt,Ed = 0.12 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230650 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230650 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230650 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230650 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.06  kyy = 1.00  Lamz = 31.06  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.68 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.06 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.06 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.20 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   49   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230221 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 68.51 kN   My,Ed = -3.04 kN*m  Mz,Ed = -0.28 kN*m  Vy,Ed = 0.54 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -3.04 kN*m  Mz,Ed,max = 0.39 kN*m Vy,T,Rd = 113.74 kN 
Nb,Rd = 393.01 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -4.90 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.74 kN 
   Tt,Ed = 0.19 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230221 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230221 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230221 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230221 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kyy = 1.00  Lamz = 31.05  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.71 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.71 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   50   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 98.45 kN   My,Ed = 0.42 kN*m  Mz,Ed = -3.20 kN*m  Vy,Ed = 5.14 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = -1.17 kN*m  Mz,Ed,max = -3.20 kN*m Vy,T,Rd = 113.63 kN 
Nb,Rd = 393.02 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 1.29 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.63 kN 
   Tt,Ed = 0.20 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230000 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230000 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230000 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230000 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kzy = 0.60  Lamz = 31.05  kzz = 0.99 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.77 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.77 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.46 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.51 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   51   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 97.47 kN   My,Ed = -0.37 kN*m  Mz,Ed = 3.16 kN*m  Vy,Ed = -5.09 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 1.17 kN*m  Mz,Ed,max = 3.16 kN*m Vy,T,Rd = 113.52 kN 
Nb,Rd = 393.02 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -1.25 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.52 kN 
   Tt,Ed = 0.21 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230000 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230000 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230000 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230000 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kzy = 0.60  Lamz = 31.05  kzz = 0.99 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.77 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.77 = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.45 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   52   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 68.08 kN   My,Ed = 3.02 kN*m  Mz,Ed = -0.26 kN*m  Vy,Ed = -0.49 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 3.02 kN*m  Mz,Ed,max = 0.34 kN*m Vy,T,Rd = 113.86 kN 
Nb,Rd = 393.01 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -4.87 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.86 kN 
   Tt,Ed = 0.17 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230221 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230221 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230221 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230221 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kyy = 1.00  Lamz = 31.05  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.16 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.71 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.71 = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   53   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 41.57 kN   My,Ed = 1.89 kN*m  Mz,Ed = 0.81 kN*m  Vy,Ed = 0.93 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 1.89 kN*m  Mz,Ed,max = 0.81 kN*m Vy,T,Rd = 114.16 kN 
Nb,Rd = 393.00 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -3.03 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 114.16 kN 
   Tt,Ed = 0.14 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230650 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230650 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230650 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230650 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.06  kyy = 1.00  Lamz = 31.06  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.68 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.06 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.06 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   54   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /7/  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 11.10 kN   My,Ed = 0.71 kN*m  Mz,Ed = 1.54 kN*m  Vy,Ed = 1.90 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 0.71 kN*m  Mz,Ed,max = 1.54 kN*m Vy,T,Rd = 115.05 kN 
Nb,Rd = 392.98 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -1.13 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.05 kN 
   Tt,Ed = 0.05 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.231016 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.231016 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.231016 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.231016 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.07  kzy = 0.60  Lamz = 31.07  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.07 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.16 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   55   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /7/  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 0.79 kN   My,Ed = -0.00 kN*m  Mz,Ed = 1.44 kN*m  Vy,Ed = 1.72 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 0.00 kN*m  Mz,Ed,max = 1.44 kN*m Vy,T,Rd = 115.59 kN 
Nb,Rd = 392.98 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.00 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.59 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.231156 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.231156 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.231156 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.231156 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.07  kzy = 0.60  Lamz = 31.07  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.07 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   56   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.231016 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /7/  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 11.09 kN   My,Ed = 0.71 kN*m  Mz,Ed = 1.54 kN*m  Vy,Ed = -1.90 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 0.71 kN*m  Mz,Ed,max = 1.54 kN*m Vy,T,Rd = 115.06 kN 
Nb,Rd = 392.98 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 1.13 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.06 kN 
   Tt,Ed = -0.05 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.231016 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.231016 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.231016 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.231016 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.07  kzy = 0.60  Lamz = 31.07  kzz = 1.00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.07 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.07 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.16 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   57   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230650 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 41.56 kN   My,Ed = 1.89 kN*m  Mz,Ed = 0.80 kN*m  Vy,Ed = -0.93 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 1.89 kN*m  Mz,Ed,max = 0.80 kN*m Vy,T,Rd = 114.16 kN 
Nb,Rd = 393.00 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 3.03 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 114.16 kN 
   Tt,Ed = -0.14 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230650 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230650 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230650 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230650 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.06  kyy = 1.00  Lamz = 31.06  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.68 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.06 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.06 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.23 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   58   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230221 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 68.08 kN   My,Ed = 3.02 kN*m  Mz,Ed = -0.26 kN*m  Vy,Ed = 0.49 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 3.02 kN*m  Mz,Ed,max = 0.34 kN*m Vy,T,Rd = 113.86 kN 
Nb,Rd = 393.01 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 4.87 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.86 kN 
   Tt,Ed = -0.17 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230221 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230221 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230221 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230221 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kyy = 1.00  Lamz = 31.05  kyz = 0.60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.16 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.71 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.71 = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.39 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   59   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 1.230000 
m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 97.47 kN   My,Ed = -0.37 kN*m  Mz,Ed = -3.16 kN*m  Vy,Ed = 5.09 kN 
Nc,Rd = 413.22 kN  My,Ed,max = 1.17 kN*m  Mz,Ed,max = -3.16 kN*m Vy,T,Rd = 113.52 kN 
Nb,Rd = 393.02 kN  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -1.25 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 113.52 kN 
   Tt,Ed = -0.21 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 1.230000 m  Lam_y = 0.41  Lz = 1.230000 m  Lam_z = 0.41  
Lcr,y = 1.230000 m  Xy = 0.95  Lcr,z = 1.230000 m  Xz = 0.95  
Lamy = 31.05  kzy = 0.60  Lamz = 31.05  kzz = 0.99 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.24 < 1.00   (6.2.4.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.77 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.77 = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 31.05 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 31.05 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.45 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   60   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -179.57 kN   My,Ed = -0.05 kN*m  Mz,Ed = -0.31 kN*m  Vy,Ed = -0.15 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.46 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.24 kN 
  MN,y,Rd = 11.22 kN*m  MN,z,Rd = 11.22 kN*m Vz,T,Rd = 115.46 kN 
   Tt,Ed = 0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.43 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.11 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^2.11 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   61   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -132.83 kN   My,Ed = 0.27 kN*m  Mz,Ed = -0.49 kN*m  Vy,Ed = -0.17 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.17 kN 
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  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.04 kN 
  MN,y,Rd = 13.46 kN*m  MN,z,Rd = 13.46 kN*m Vz,T,Rd = 115.17 kN 
   Tt,Ed = 0.04 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.32 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.88 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.88 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   62   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -79.33 kN   My,Ed = 0.28 kN*m  Mz,Ed = -0.36 kN*m  Vy,Ed = -0.04 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.53 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.12 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.53 kN 
   Tt,Ed = 0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   63   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -26.77 kN   My,Ed = 0.32 kN*m  Mz,Ed = -0.26 kN*m  Vy,Ed = 0.07 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.49 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.23 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.49 kN 
   Tt,Ed = -0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
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Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   64   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.348489 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -26.78 kN   My,Ed = 0.32 kN*m  Mz,Ed = -0.26 kN*m  Vy,Ed = -0.07 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.49 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.23 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.49 kN 
   Tt,Ed = 0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   65   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.348297 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -79.35 kN   My,Ed = 0.28 kN*m  Mz,Ed = -0.36 kN*m  Vy,Ed = 0.04 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.53 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.11 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.53 kN 
   Tt,Ed = -0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   66   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.348072 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -132.83 kN   My,Ed = 0.27 kN*m  Mz,Ed = -0.49 kN*m  Vy,Ed = 0.17 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.17 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.04 kN 
  MN,y,Rd = 13.46 kN*m  MN,z,Rd = 13.46 kN*m Vz,T,Rd = 115.17 kN 
   Tt,Ed = -0.04 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.32 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.88 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.88 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   67   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.347957 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -179.57 kN   My,Ed = -0.05 kN*m  Mz,Ed = -0.31 kN*m  Vy,Ed = 0.15 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.46 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.24 kN 
  MN,y,Rd = 11.22 kN*m  MN,z,Rd = 11.22 kN*m Vz,T,Rd = 115.46 kN 
   Tt,Ed = -0.01 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.43 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.11 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^2.11 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   68   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019    
Autor :   Archivo : base robot 3.rtd 
Dirección :   Proyecto : base robot 3 
 

Fecha : 29/09/19 Página : 67 
 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -177.78 kN   My,Ed = 0.03 kN*m  Mz,Ed = -0.31 kN*m  Vy,Ed = -0.15 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.42 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.22 kN 
  MN,y,Rd = 11.31 kN*m  MN,z,Rd = 11.31 kN*m Vz,T,Rd = 115.42 kN 
   Tt,Ed = -0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.43 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.10 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^2.10 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   69   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -131.90 kN   My,Ed = -0.22 kN*m  Mz,Ed = -0.48 kN*m  Vy,Ed = -0.17 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.30 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.02 kN 
  MN,y,Rd = 13.51 kN*m  MN,z,Rd = 13.51 kN*m Vz,T,Rd = 115.30 kN 
   Tt,Ed = -0.03 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.32 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.88 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.88 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   70   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -78.52 kN   My,Ed = -0.37 kN*m  Mz,Ed = -0.36 kN*m  Vy,Ed = -0.04 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.43 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.18 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.43 kN 
   Tt,Ed = -0.02 kN*m 
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   CLASE DE LA SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   71   PUNTOS:   1 COORDENADA:   x = 0.00 L = 0.000000 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -26.61 kN   My,Ed = -0.25 kN*m  Mz,Ed = -0.25 kN*m  Vy,Ed = 0.07 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.39 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.16 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.39 kN 
   Tt,Ed = 0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 
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      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   72   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.348489 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -26.61 kN   My,Ed = -0.25 kN*m  Mz,Ed = -0.25 kN*m  Vy,Ed = -0.07 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.39 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.16 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.39 kN 
   Tt,Ed = -0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
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(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.67 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.67 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   73   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.348297 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -78.52 kN   My,Ed = -0.37 kN*m  Mz,Ed = -0.36 kN*m  Vy,Ed = 0.04 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.43 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = -0.18 kN 
  MN,y,Rd = 15.04 kN*m  MN,z,Rd = 15.04 kN*m Vz,T,Rd = 115.43 kN 
   Tt,Ed = 0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.19 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.73 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.73 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
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CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   74   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.348072 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -131.90 kN   My,Ed = -0.22 kN*m  Mz,Ed = -0.48 kN*m  Vy,Ed = 0.17 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.30 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.02 kN 
  MN,y,Rd = 13.51 kN*m  MN,z,Rd = 13.51 kN*m Vz,T,Rd = 115.30 kN 
   Tt,Ed = 0.03 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.32 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.88 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.88 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   75   PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 2.347957 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /5/  1*1.35 + 2*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  100x100x3 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=10.0 cm  Ay=5.64 cm2  Az=5.64 cm2  Ax=11.64 cm2  
tw=0.3 cm  Iy=182.71 cm4  Iz=182.71 cm4  Ix=273.80 cm4  
tf=0.3 cm  Wply=42.35 cm3  Wplz=42.35 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -177.78 kN   My,Ed = 0.03 kN*m  Mz,Ed = -0.31 kN*m  Vy,Ed = 0.15 kN 
Nt,Rd = 413.22 kN  My,pl,Rd = 15.04 kN*m  Mz,pl,Rd = 15.04 kN*m Vy,T,Rd = 115.42 kN 
  My,c,Rd = 15.04 kN*m  Mz,c,Rd = 15.04 kN*m Vz,Ed = 0.22 kN 
  MN,y,Rd = 11.31 kN*m  MN,z,Rd = 11.31 kN*m Vz,T,Rd = 115.42 kN 
   Tt,Ed = 0.02 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.43 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.10 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^2.10 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   76  Barra_76 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=5.93 cm3  Wplz=10.93 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -6.64 kN   My,Ed = 0.32 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.00 kN 
Nt,Rd = 245.26 kN  My,pl,Rd = 2.10 kN*m  Mz,pl,Rd = 3.88 kN*m Vy,T,Rd = 73.47 kN 
  My,c,Rd = 2.10 kN*m  Mz,c,Rd = 3.88 kN*m Vz,Ed = 0.04 kN 
  MN,y,Rd = 2.10 kN*m  MN,z,Rd = 3.88 kN*m Vz,T,Rd = 73.47 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.15 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   77  Barra_77 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /7/  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
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h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wely=5.29 cm3  Welz=5.29 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 6.48 kN   My,Ed = 0.29 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.00 kN 
Nc,Rd = 245.26 kN  My,Ed,max = 0.29 kN*m  Mz,Ed,max = -0.00 kN*m Vy,T,Rd = 73.53 kN 
Nb,Rd = 30.57 kN  My,c,Rd = 1.88 kN*m  Mz,c,Rd = 1.88 kN*m Vz,Ed = 0.03 kN 
     Vz,T,Rd = 73.53 kN 
   Tt,Ed = -0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.689173 m  Lam_y = 2.66  Lz = 3.689173 m  Lam_z = 2.66  
Lcr,y = 3.689173 m  Xy = 0.12  Lcr,z = 3.689173 m  Xz = 0.12  
Lamy = 203.12  kyy = 1.03  Lamz = 203.12  kzz = 1.03 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.18 < 1.00   (6.2.1(7)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 203.12 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 203.12 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.37 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.37 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   78  Barra_78 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=5.93 cm3  Wplz=10.93 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -6.88 kN   My,Ed = 0.38 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.01 kN 
Nt,Rd = 245.26 kN  My,pl,Rd = 2.10 kN*m  Mz,pl,Rd = 3.88 kN*m Vy,T,Rd = 73.42 kN 
  My,c,Rd = 2.10 kN*m  Mz,c,Rd = 3.88 kN*m Vz,Ed = 0.01 kN 
  MN,y,Rd = 2.10 kN*m  MN,z,Rd = 3.88 kN*m Vz,T,Rd = 73.42 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.18 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   79  Barra_79 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=5.93 cm3  Wplz=10.93 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -2.72 kN   My,Ed = 0.39 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = 0.01 kN 
Nt,Rd = 245.26 kN  My,pl,Rd = 2.10 kN*m  Mz,pl,Rd = 3.88 kN*m Vy,T,Rd = 73.41 kN 
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  My,c,Rd = 2.10 kN*m  Mz,c,Rd = 3.88 kN*m Vz,Ed = 0.01 kN 
  MN,y,Rd = 2.10 kN*m  MN,z,Rd = 3.88 kN*m Vz,T,Rd = 73.41 kN 
   Tt,Ed = -0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.19 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   80  Barra_80 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=5.93 cm3  Wplz=10.93 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -4.64 kN   My,Ed = 0.39 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.01 kN 
Nt,Rd = 245.26 kN  My,pl,Rd = 2.10 kN*m  Mz,pl,Rd = 3.88 kN*m Vy,T,Rd = 73.41 kN 
  My,c,Rd = 2.10 kN*m  Mz,c,Rd = 3.88 kN*m Vz,Ed = -0.01 kN 
  MN,y,Rd = 2.10 kN*m  MN,z,Rd = 3.88 kN*m Vz,T,Rd = 73.41 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.19 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   81  Barra_81 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=5.93 cm3  Wplz=10.93 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -4.97 kN   My,Ed = 0.38 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = 0.01 kN 
Nt,Rd = 245.26 kN  My,pl,Rd = 2.10 kN*m  Mz,pl,Rd = 3.88 kN*m Vy,T,Rd = 73.42 kN 
  My,c,Rd = 2.10 kN*m  Mz,c,Rd = 3.88 kN*m Vz,Ed = -0.01 kN 
  MN,y,Rd = 2.10 kN*m  MN,z,Rd = 3.88 kN*m Vz,T,Rd = 73.42 kN 
   Tt,Ed = -0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
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Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.18 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   82  Barra_82 PUNTOS:   3 COORDENADA:   x = 1.00 L = 3.689173 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /7/  1*1.35 + 2*1.05 + 3*1.50 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wely=5.29 cm3  Welz=5.29 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = 3.27 kN   My,Ed = 0.11 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.00 kN 
Nc,Rd = 245.26 kN  My,Ed,max = 0.29 kN*m  Mz,Ed,max = -0.00 kN*m Vy,T,Rd = 73.53 kN 
Nb,Rd = 30.57 kN  My,c,Rd = 1.88 kN*m  Mz,c,Rd = 1.88 kN*m Vz,Ed = -0.16 kN 
     Vz,T,Rd = 73.53 kN 
   Tt,Ed = 0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z: 
Ly = 3.689173 m  Lam_y = 2.66  Lz = 3.689173 m  Lam_z = 2.66  
Lcr,y = 3.689173 m  Xy = 0.12  Lcr,z = 3.689173 m  Xz = 0.12  
Lamy = 203.12  kyy = 1.01  Lamz = 203.12  kzz = 1.01 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.07 < 1.00   (6.2.1(7)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
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Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Control de estabilidad global de la barra: 
Lambda,y = 203.12 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 203.12 < Lambda,max = 210.00    ESTABLE 
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.26 < 1.00   (6.3.3.(4)) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 
Perfil correcto !!! 
 
   

CALCULOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:    UNE-EN 1993-1:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.  
TIPO DE ANÁLISIS:   Verificación de las barras 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPO:        
BARRA:   83  Barra_83 PUNTOS:   2 COORDENADA:   x = 0.50 L = 1.844587 
m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
CARGAS: 
Caso de carga más desfavorable:   7 ELU /3/  1*1.35 + 2*1.50 + 3*0.90 + 4*0.75 + 6*1.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETROS DE LA SECCION:  CAE 60x6 
h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
b=6.0 cm  Ay=3.60 cm2  Az=3.60 cm2  Ax=6.91 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=22.79 cm4  Iz=22.79 cm4  Ix=0.82 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=5.93 cm3  Wplz=10.93 cm3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FUERZAS INTERNAS Y RESISTENCIAS ULTIMAS: 
N,Ed = -4.77 kN   My,Ed = 0.32 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = 0.00 kN 
Nt,Rd = 245.26 kN  My,pl,Rd = 2.10 kN*m  Mz,pl,Rd = 3.88 kN*m Vy,T,Rd = 73.47 kN 
  My,c,Rd = 2.10 kN*m  Mz,c,Rd = 3.88 kN*m Vz,Ed = -0.04 kN 
  MN,y,Rd = 2.10 kN*m  MN,z,Rd = 3.88 kN*m Vz,T,Rd = 73.47 kN 
   Tt,Ed = -0.00 kN*m 
   CLASE DE LA SECCION = 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETROS DE ALABEO:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETROS DE PANDEO: 

      respecto al eje y:       respecto al eje z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMULAS DE VERIFICACION:  
Control de la resistencia de la sección: 
N,Ed/Nt,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.3.(1)) 
(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.15 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 
Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019    
Autor :   Archivo : base robot 3.rtd 
Dirección :   Proyecto : base robot 3 
 

Fecha : 29/09/19 Página : 81 
 

Perfil correcto !!! 
 
   
 

Esfuerzos - Envolvente 
 

Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 
1 / MAX 6.26 4.30 0.01 2.99 0.56 3.23 
1 / MIN -5.01 -0.16 -0.51 -0.02 -0.55 -4.26 
2 / MAX 0.0 2.30 0.0 1.88 0.92 0.08 
2 / MIN -164.16 -0.29 -1.17 -0.03 -1.54 -3.74 
3 / MAX 0.0 2.01 1.38 0.91 1.60 0.01 
3 / MIN -280.48 -0.31 -0.06 -0.03 -1.20 -3.73 
4 / MAX 0.0 0.95 0.0 0.49 1.77 0.0 
4 / MIN -351.90 -0.52 -1.87 -0.00 -2.01 -3.15 
5 / MAX 0.0 0.52 0.0 0.00 1.77 3.15 
5 / MIN -351.92 -0.95 -1.83 -0.49 -1.98 0.0 
6 / MAX 0.0 0.31 1.38 0.02 1.60 3.73 
6 / MIN -282.61 -2.02 -0.01 -0.91 -1.25 -0.01 
7 / MAX 0.0 0.29 0.00 0.03 0.91 3.75 
7 / MIN -166.34 -2.31 -1.15 -1.88 -1.52 -0.08 
8 / MAX 0.0 0.16 0.01 0.02 0.43 4.27 
8 / MIN -5.24 -4.30 -0.39 -2.99 -0.45 -3.23 
9 / MAX 158.21 4.37 0.03 1.15 0.53 4.12 
9 / MIN 0.0 -0.20 -0.34 0.0 -0.15 -3.46 

10 / MAX 276.34 2.11 0.01 1.31 0.80 3.68 
10 / MIN 0.0 -0.35 -0.31 -0.00 -0.09 -0.07 
11 / MAX 346.98 1.64 0.00 0.88 0.99 3.58 
11 / MIN 0.0 -0.37 -0.25 -0.00 -0.07 -0.00 
12 / MAX 371.23 0.84 0.00 0.34 0.77 2.94 
12 / MIN 0.0 -0.58 -0.05 0.0 -0.07 0.0 
13 / MAX 371.23 0.58 0.0 0.0 0.77 0.0 
13 / MIN 0.0 -0.84 -0.05 -0.34 -0.07 -2.94 
14 / MAX 346.97 0.37 0.00 0.00 0.99 0.00 
14 / MIN 0.0 -1.64 -0.25 -0.88 -0.08 -3.58 
15 / MAX 276.32 0.35 0.01 0.0 0.80 0.07 
15 / MIN 0.0 -2.11 -0.31 -1.31 -0.09 -3.69 
16 / MAX 158.19 0.20 0.03 0.0 0.53 3.45 
16 / MIN 0.0 -4.37 -0.34 -1.15 -0.15 -4.12 
17 / MAX 0.0 4.26 0.54 0.0 0.82 3.22 
17 / MIN -5.66 -0.18 -0.66 -3.23 -0.33 -4.20 
18 / MAX 0.70 2.33 0.07 0.0 0.45 0.10 
18 / MIN -161.12 -0.27 -0.95 -1.80 -1.09 -3.76 
19 / MAX 6.68 1.90 1.58 0.0 1.72 0.05 
19 / MIN -275.84 -0.37 -0.50 -1.13 -1.43 -3.59 
20 / MAX 7.38 1.05 0.18 0.0 1.73 0.04 
20 / MIN -344.19 -0.46 -2.01 -0.30 -1.93 -3.24 
21 / MAX 8.53 0.46 0.22 0.30 1.73 3.24 
21 / MIN -344.18 -1.05 -1.98 0.0 -1.90 -0.04 
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Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 
22 / MAX 7.88 0.37 1.58 1.13 1.72 3.59 
22 / MIN -275.83 -1.90 -0.44 0.0 -1.44 -0.05 
23 / MAX 4.22 0.31 0.11 1.80 0.40 3.76 
23 / MIN -161.07 -2.32 -0.91 0.0 -1.06 -0.10 
24 / MAX 3.50 0.18 0.54 3.08 0.82 4.20 
24 / MIN -4.78 -4.26 -0.58 0.0 -0.29 -3.22 
25 / MAX 156.60 4.32 0.61 0.0 0.18 4.06 
25 / MIN -1.47 -0.20 -0.22 -1.20 -0.60 -3.42 
26 / MAX 273.91 2.11 0.51 0.0 0.01 3.67 
26 / MIN -2.53 -0.36 -0.27 -1.35 -0.95 -0.08 
27 / MAX 343.84 1.61 0.34 0.0 0.0 3.52 
27 / MIN -3.18 -0.40 -0.28 -0.98 -0.87 -0.04 
28 / MAX 367.95 0.87 0.33 0.0 0.00 2.94 
28 / MIN -3.44 -0.56 -0.32 -0.28 -0.93 -0.04 
29 / MAX 367.95 0.56 0.33 0.27 0.00 0.04 
29 / MIN -3.44 -0.87 -0.32 0.0 -0.93 -2.94 
30 / MAX 343.84 0.41 0.34 0.98 0.0 0.05 
30 / MIN -3.17 -1.61 -0.28 0.0 -0.87 -3.52 
31 / MAX 273.91 0.36 0.51 1.35 0.01 0.09 
31 / MIN -2.52 -2.11 -0.27 0.0 -0.96 -3.67 
32 / MAX 156.60 0.20 0.62 1.19 0.18 3.42 
32 / MIN -1.44 -4.32 -0.22 0.0 -0.61 -4.06 
33 / MAX 9.95 0.03 13.69 0.04 3.35 0.42 
33 / MIN -1.24 -0.28 -13.44 -0.00 -0.06 -0.44 
34 / MAX 1.95 0.0 26.14 0.04 1.19 0.46 
34 / MIN -0.81 -0.30 -25.80 -0.00 -2.06 -0.46 
35 / MAX 2.94 0.06 26.03 0.03 1.31 0.22 
35 / MIN -0.02 -0.14 -25.90 0.0 -1.01 -0.22 
36 / MAX 6.45 0.0 26.15 0.01 1.41 0.18 
36 / MIN 0.0 -0.12 -25.78 -0.00 -0.45 -0.18 
37 / MAX 6.44 0.0 26.03 0.00 1.50 0.06 
37 / MIN 0.0 -0.04 -25.66 0.0 -0.24 -0.06 
38 / MAX 6.45 0.04 26.15 0.00 1.40 0.07 
38 / MIN 0.0 0.0 -25.78 -0.01 -0.45 -0.07 
39 / MAX 2.94 0.07 26.03 0.0 1.30 0.11 
39 / MIN 0.0 -0.06 -25.90 -0.03 -1.01 -0.11 
40 / MAX 1.96 0.22 26.14 0.00 1.18 0.33 
40 / MIN -0.81 0.0 -25.80 -0.04 -2.06 -0.34 
41 / MAX 7.29 0.20 13.69 0.00 3.36 0.31 
41 / MIN -1.27 -0.03 -13.44 -0.04 -0.07 -0.31 
42 / MAX 98.46 0.0 2.10 0.00 0.42 3.21 
42 / MIN 0.0 -5.16 0.0 -0.20 -1.17 -3.13 
43 / MAX 68.51 0.01 4.91 0.00 2.99 0.40 
43 / MIN 0.0 -1.23 0.0 -0.19 -3.04 -0.28 
44 / MAX 42.37 0.43 3.06 0.00 1.86 0.30 
44 / MIN 0.0 -0.09 0.0 -0.13 -1.91 -0.24 
45 / MAX 14.57 0.71 1.50 0.00 0.90 0.54 
45 / MIN 0.0 0.0 0.0 -0.07 -0.94 -0.36 
46 / MAX 1.27 1.18 0.0 0.00 0.00 0.80 
46 / MIN -0.32 0.0 -0.00 0.0 -0.00 -0.66 
47 / MAX 14.58 0.0 0.0 0.07 0.90 0.55 
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Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 
47 / MIN 0.0 -0.71 -1.50 -0.00 -0.94 -0.36 
48 / MAX 42.38 0.09 0.0 0.13 1.86 0.30 
48 / MIN 0.0 -0.43 -3.06 -0.00 -1.91 -0.24 
49 / MAX 68.51 1.23 0.0 0.19 2.99 0.40 
49 / MIN 0.0 -0.01 -4.90 -0.00 -3.04 -0.28 
50 / MAX 98.45 5.14 2.10 0.20 0.42 3.13 
50 / MIN 0.0 0.0 0.0 -0.00 -1.17 -3.20 
51 / MAX 97.47 0.05 0.84 0.22 1.17 3.16 
51 / MIN -0.90 -5.09 -1.93 0.0 -0.37 -3.09 
52 / MAX 68.08 1.11 0.05 0.19 3.02 1.03 
52 / MIN -0.62 -0.98 -4.87 0.0 -2.97 -0.26 
53 / MAX 41.93 1.36 0.02 0.14 1.90 1.20 
53 / MIN -0.40 -0.02 -3.05 0.0 -1.85 -0.25 
54 / MAX 14.53 1.90 0.00 0.07 0.94 1.54 
54 / MIN -0.17 0.0 -1.49 0.0 -0.90 -0.65 
55 / MAX 1.21 1.72 0.00 0.00 0.00 1.44 
55 / MIN -0.31 0.0 0.0 0.0 -0.00 -0.54 
56 / MAX 14.53 0.0 1.49 0.0 0.94 1.54 
56 / MIN -0.18 -1.90 -0.00 -0.07 -0.90 -0.65 
57 / MAX 41.93 0.02 3.05 0.0 1.90 1.20 
57 / MIN -0.41 -1.36 -0.02 -0.14 -1.85 -0.25 
58 / MAX 68.08 0.98 4.87 0.0 3.02 1.03 
58 / MIN -0.62 -1.10 -0.04 -0.19 -2.97 -0.26 
59 / MAX 97.47 5.09 0.84 0.0 1.17 3.09 
59 / MIN -0.90 -0.04 -1.93 -0.22 -0.37 -3.16 
60 / MAX 0.0 0.43 0.25 0.01 0.53 0.34 
60 / MIN -179.57 -0.40 -0.61 0.0 -0.06 -0.31 
61 / MAX 0.0 0.17 0.0 0.04 0.28 0.20 
61 / MIN -132.83 -0.41 -0.77 -0.00 -0.02 -0.49 
62 / MAX 0.0 0.09 0.0 0.01 0.29 0.04 
62 / MIN -79.33 -0.28 -0.60 -0.01 -0.03 -0.36 
63 / MAX 0.0 0.11 0.0 0.00 0.33 0.02 
63 / MIN -26.77 -0.17 -0.40 -0.02 -0.22 -0.26 
64 / MAX 0.0 0.17 0.40 0.02 0.33 0.02 
64 / MIN -26.78 -0.11 0.0 0.0 -0.22 -0.26 
65 / MAX 0.0 0.28 0.60 0.01 0.29 0.04 
65 / MIN -79.35 -0.09 0.0 -0.01 -0.03 -0.36 
66 / MAX 0.0 0.41 0.77 0.00 0.28 0.20 
66 / MIN -132.83 -0.17 0.0 -0.04 -0.02 -0.49 
67 / MAX 0.0 0.40 0.61 0.0 0.53 0.33 
67 / MIN -179.57 -0.43 -0.25 -0.01 -0.06 -0.31 
68 / MAX 1.66 0.42 0.79 0.11 0.33 0.34 
68 / MIN -177.78 -0.40 -0.38 -0.02 -0.48 -0.31 
69 / MAX 1.19 0.17 0.88 0.10 0.37 0.20 
69 / MIN -131.90 -0.41 -0.21 -0.03 -0.26 -0.48 
70 / MAX 0.74 0.09 0.83 0.11 0.44 0.06 
70 / MIN -78.52 -0.28 -0.19 -0.02 -0.37 -0.36 
71 / MAX 0.30 0.11 0.61 0.12 0.50 0.03 
71 / MIN -26.61 -0.17 -0.20 0.0 -0.25 -0.25 
72 / MAX 0.32 0.17 0.20 0.0 0.50 0.03 
72 / MIN -26.61 -0.11 -0.61 -0.12 -0.25 -0.25 
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Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 
73 / MAX 0.75 0.28 0.19 0.02 0.44 0.06 
73 / MIN -78.52 -0.09 -0.83 -0.11 -0.37 -0.36 
74 / MAX 1.21 0.41 0.21 0.03 0.37 0.20 
74 / MIN -131.90 -0.17 -0.88 -0.10 -0.26 -0.48 
75 / MAX 1.64 0.40 0.38 0.02 0.32 0.34 
75 / MIN -177.78 -0.42 -0.79 -0.11 -0.48 -0.31 
76 / MAX 0.0 0.0 0.18 0.00 0.29 0.01 
76 / MIN -10.49 -0.00 -0.14 0.0 -0.07 -0.01 
77 / MAX 7.95 0.00 0.16 0.0 0.31 0.01 
77 / MIN -2.23 -0.00 -0.13 -0.00 -0.06 -0.01 
78 / MAX 0.0 0.0 0.15 0.00 0.30 0.01 
78 / MIN -6.88 -0.01 -0.14 0.0 -0.06 -0.01 
79 / MAX 2.57 0.01 0.15 0.0 0.31 0.01 
79 / MIN -4.54 -0.00 -0.13 -0.00 -0.05 -0.01 
80 / MAX 0.0 0.0 0.13 0.00 0.31 0.01 
80 / MIN -4.64 -0.01 -0.15 0.0 -0.05 -0.01 
81 / MAX 0.0 0.01 0.14 0.0 0.30 0.01 
81 / MIN -4.97 0.0 -0.15 -0.00 -0.06 -0.01 
82 / MAX 4.76 0.00 0.13 0.00 0.31 0.01 
82 / MIN -2.26 -0.00 -0.16 0.0 -0.06 -0.01 
83 / MAX 0.0 0.00 0.14 0.0 0.29 0.01 
83 / MIN -7.39 0.0 -0.18 -0.00 -0.07 -0.01 

 

 

 

Tensiones - Extremos globales 
 

  S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa) 

S min(My) 
(MPa) Fx/Ax (MPa) 

            
MAX 202.35 54.21 83.28 0.06 84.59 
Barra 42 11 43 83 42 
Nudo 1 6 3 16 2 
Caso ELU+ ELU+ ELU+ 3 ELU+ 

            
MIN -144.30 -177.31 -0.07 -83.28 -154.27 

Barra 60 67 79 43 60 
Nudo 1 16 7 3 1 
Caso ELU- ELU- 3 ELU- ELU- 
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Reacciones - Valores 
 

Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm) 
2/ 1 0.01 9.42 0.00 
2/ 2 0.03 62.00 -0.00 
2/ 3 4.77 1.23 -0.00 
2/ 4 0.00 4.46 -0.00 
2/ 5 0.0 0.0 0.0 
2/ 6 0.00 4.65 -0.00 

2/ ELU+ 7.21 116.45 -0.00 
2/ ELU- 0.01 11.26 -0.00 
2/ ELS+ 4.81 79.04 -0.00 
2/ ELS- 0.02 14.07 -0.00 
2/ 29 2.25 103.25 0.00 

2/ 30 (C) 0.06 102.70 -0.00 
2/ 31 (C) 2.17 26.24 -0.00 
2/ 32 (C) 0.03 25.69 -0.00 
2/ 33 (C) 7.18 26.19 -0.00 
2/ 34 (C) 0.04 52.48 -0.00 
2/ 35 (C) 1.48 76.44 -0.00 
2/ 36 (C) 0.05 76.07 -0.00 
2/ 37 (C) 1.45 18.90 -0.00 
2/ 38 (C) 0.02 18.53 -0.00 
2/ 39 (C) 4.79 18.87 -0.00 
2/ 40 (C) 0.03 38.87 -0.00 
2/ 41 (C) 0.03 38.87 -0.00 
2/ 42 (C) 0.03 38.87 -0.00 
2/ 43 (C) 0.97 14.32 -0.00 
2/ 44 (C) 0.02 14.07 -0.00 
2/ 45 (C) 0.02 14.07 -0.00 
2/ 46 (C) 0.02 14.07 -0.00 

18/ 1 -0.00 9.42 0.00 
18/ 2 0.00 62.00 -0.00 
18/ 3 -0.00 1.23 -0.00 
18/ 4 -0.00 4.46 -0.00 
18/ 5 0.0 0.0 0.0 
18/ 6 -0.00 4.65 0.00 

18/ ELU+ 0.00 116.45 0.00 
18/ ELU- -0.00 11.26 -0.00 
18/ ELS+ -0.00 79.04 0.00 
18/ ELS- -0.00 14.07 -0.00 
18/ 29 0.00 103.26 -0.00 

18/ 30 (C) -0.00 102.70 -0.00 
18/ 31 (C) -0.00 26.24 0.00 
18/ 32 (C) -0.00 25.69 0.00 
18/ 33 (C) -0.00 26.19 0.00 
18/ 34 (C) -0.00 52.48 -0.00 
18/ 35 (C) -0.00 76.44 -0.00 
18/ 36 (C) -0.00 76.07 -0.00 
18/ 37 (C) -0.00 18.90 0.00 
18/ 38 (C) -0.00 18.53 0.00 
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18/ 39 (C) -0.00 18.87 0.00 
18/ 40 (C) -0.00 38.87 -0.00 
18/ 41 (C) -0.00 38.87 -0.00 
18/ 42 (C) -0.00 38.87 -0.00 
18/ 43 (C) -0.00 14.32 0.00 
18/ 44 (C) -0.00 14.07 0.00 
18/ 45 (C) -0.00 14.07 0.00 
18/ 46 (C) -0.00 14.07 0.00 

20/ 1 -0.01 9.42 -0.00 
20/ 2 -0.03 62.00 -0.00 
20/ 3 -4.77 -1.23 -0.00 
20/ 4 -0.00 4.46 -0.00 
20/ 5 0.0 0.0 0.0 
20/ 6 -0.00 4.65 -0.00 

20/ ELU+ -0.01 115.34 -0.00 
20/ ELU- -7.21 9.42 -0.00 
20/ ELS+ -0.02 78.30 -0.00 
20/ ELS- -4.81 12.84 -0.00 
20/ 29 -2.25 102.15 -0.00 

20/ 30 (C) -0.06 102.70 -0.00 
20/ 31 (C) -2.17 25.14 -0.00 
20/ 32 (C) -0.03 25.69 -0.00 
20/ 33 (C) -7.18 22.51 -0.00 
20/ 34 (C) -0.04 52.48 -0.00 
20/ 35 (C) -1.48 75.70 -0.00 
20/ 36 (C) -0.05 76.07 -0.00 
20/ 37 (C) -1.45 18.17 -0.00 
20/ 38 (C) -0.02 18.53 -0.00 
20/ 39 (C) -4.79 16.41 -0.00 
20/ 40 (C) -0.03 38.87 -0.00 
20/ 41 (C) -0.03 38.87 -0.00 
20/ 42 (C) -0.03 38.87 -0.00 
20/ 43 (C) -0.97 13.83 -0.00 
20/ 44 (C) -0.02 14.07 -0.00 
20/ 45 (C) -0.02 14.07 -0.00 
20/ 46 (C) -0.02 14.07 -0.00 

36/ 1 0.00 9.42 0.00 
36/ 2 0.00 62.00 -0.00 
36/ 3 -0.00 -1.23 0.00 
36/ 4 0.00 4.46 -0.00 
36/ 5 0.0 0.0 0.0 
36/ 6 0.00 4.65 -0.00 

36/ ELU+ 0.00 115.34 0.00 
36/ ELU- 0.00 9.42 -0.00 
36/ ELS+ 0.00 78.30 0.00 
36/ ELS- 0.00 12.84 -0.00 
36/ 29 0.00 102.14 -0.00 

36/ 30 (C) 0.00 102.70 -0.00 
36/ 31 (C) 0.00 25.14 -0.00 
36/ 32 (C) 0.00 25.69 -0.00 
36/ 33 (C) 0.00 22.51 -0.00 
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36/ 34 (C) 0.00 52.48 -0.00 
36/ 35 (C) 0.00 75.70 -0.00 
36/ 36 (C) 0.00 76.07 -0.00 
36/ 37 (C) 0.00 18.17 -0.00 
36/ 38 (C) 0.00 18.53 -0.00 
36/ 39 (C) 0.00 16.42 -0.00 
36/ 40 (C) 0.00 38.87 -0.00 
36/ 41 (C) 0.00 38.87 -0.00 
36/ 42 (C) 0.00 38.87 -0.00 
36/ 43 (C) 0.00 13.83 0.00 
36/ 44 (C) 0.00 14.07 0.00 
36/ 45 (C) 0.00 14.07 0.00 
36/ 46 (C) 0.00 14.07 0.00 

        
Caso 1 PP     

Suma final -0.00 37.68 0.00 
Suma de reacciones < -0.00 37.68 -420.75 

Suma de esfuerzos 0.00 -37.68 420.75 
Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 2.86298e-14 1.04837e-28   

        
Caso 2 SCU     

Suma final 0.00 248.00 -0.00 
Suma de reacciones < 0.00 248.00 -2768.97 

Suma de esfuerzos 0.0 -248.00 2768.97 
Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 2.02436e-14 9.74595e-29   

        
Caso 3 VIENTO TRANS     

Suma final 0.00 0.00 0.00 
Suma de reacciones < 0.00 0.00 -0.00 

Suma de esfuerzos -0.00 -0.00 0.00 
Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 9.55977e-14 9.72526e-30   

        
Caso 4 NIEVE     

Suma final 0.00 17.86 -0.00 
Suma de reacciones < 0.00 17.86 -199.37 

Suma de esfuerzos 0.0 -17.86 199.37 
Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 1.72542e-14 7.68643e-29   

        
Caso 5 TEMP     

Suma final 0.0 0.0 0.0 
Suma de reacciones < 0.0 0.0 0.0 

Suma de esfuerzos 0.0 0.0 0.0 
Verificación 0.0 0.0 0.0 
Precisión: 0.0 0.0   

        
Caso 6 CM     

Suma final 0.00 18.60 -0.00 
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Suma de reacciones < 0.00 18.60 -207.67 

Suma de esfuerzos 0.0 -18.60 207.67 
Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 2.47666e-14 8.45394e-29   

        
Caso ELU+ ELU+     
Suma final 7.20 463.58 0.00 

Suma de reacciones < 0.00 71.81 -801.78 
Suma de esfuerzos 0.00 -71.81 801.78 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 1.54636e-13 2.75550e-28   

        
Caso ELU- ELU-     
Suma final -7.20 41.35 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 71.81 -801.78 
Suma de esfuerzos 0.00 -71.81 801.78 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 1.54636e-13 2.75550e-28   

        
Caso ELS+ ELS+     
Suma final 4.79 314.68 0.00 

Suma de reacciones < 0.00 247.74 -2766.07 
Suma de esfuerzos 0.00 -247.74 2766.07 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 8.48211e-14 3.34462e-28   

        
Caso ELS- ELS-     
Suma final -4.79 53.83 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 247.74 -2766.07 
Suma de esfuerzos 0.00 -247.74 2766.07 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 8.48211e-14 3.34462e-28   

        
Caso 29 ELU1     

Suma final 0.00 410.78 -0.00 
Suma de reacciones < -0.00 410.78 -4587.00 

Suma de esfuerzos 0.00 -410.78 4587.00 
Verificación -0.00 -0.00 0.00 
Precisión: 1.00000e+00 1.52995e-13   

        
Caso 30 (C) ELU2     
Suma final 0.00 410.78 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 410.78 -4586.48 
Suma de esfuerzos 0.00 -410.78 4586.48 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 9.94140e-14 3.87228e-28   

        
Caso 31 (C) ELU3     
Suma final -0.00 102.77 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 102.77 -1147.41 
Suma de esfuerzos 0.00 -102.77 1147.41 
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Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 1.40985e-13 3.75331e-28   

        
Caso 32 (C) ELU4     
Suma final -0.00 102.77 -0.00 

Suma de reacciones < -0.00 102.77 -1147.41 
Suma de esfuerzos 0.00 -102.77 1147.41 

Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 9.79665e-14 3.70954e-28   

        
Caso 33 (C) ELU5     
Suma final -0.00 97.41 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 97.41 -1087.60 
Suma de esfuerzos 0.00 -97.41 1087.60 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 2.36187e-13 3.62483e-28   

        
Caso 34 (C) ELU6     
Suma final 0.00 209.90 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 209.90 -2343.61 
Suma de esfuerzos 0.00 -209.90 2343.61 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 8.30167e-14 3.08286e-28   

        
Caso 35 (C) ELS1K     
Suma final 0.00 304.28 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 304.28 -3397.39 
Suma de esfuerzos 0.00 -304.28 3397.39 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 1.02319e-13 2.89753e-28   

        
Caso 36 (C) ELS2K     
Suma final 0.00 304.28 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 304.28 -3397.39 
Suma de esfuerzos 0.00 -304.28 3397.39 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 7.36400e-14 2.86836e-28   

        
Caso 37 (C) ELS3K     
Suma final -0.00 74.14 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 74.14 -827.79 
Suma de esfuerzos 0.00 -74.14 827.79 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 9.93299e-14 2.69158e-28   

        
Caso 38 (C) ELS4K     
Suma final -0.00 74.14 -0.00 

Suma de reacciones < -0.00 74.14 -827.79 
Suma de esfuerzos 0.00 -74.14 827.79 

Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 7.06506e-14 2.66240e-28   
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Caso 39 (C) ELS5K     
Suma final -0.00 70.57 0.00 

Suma de reacciones < 0.00 70.57 -787.91 
Suma de esfuerzos 0.00 -70.57 787.91 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 1.62797e-13 2.60593e-28   

        
Caso 40 (C) ELS6K     
Suma final 0.00 155.48 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 155.48 -1736.01 
Suma de esfuerzos 0.00 -155.48 1736.01 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 6.14939e-14 2.28360e-28   

        
Caso 41 (C) EL1SF     
Suma final 0.00 155.48 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 155.48 -1736.01 
Suma de esfuerzos 0.00 -155.48 1736.01 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 6.14939e-14 2.28360e-28   

        
Caso 42 (C) ELS2F     
Suma final 0.00 155.48 -0.00 

Suma de reacciones < 0.00 155.48 -1736.01 
Suma de esfuerzos 0.00 -155.48 1736.01 

Verificación 0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 6.14939e-14 2.28360e-28   

        
Caso 43 (C) ELS3F     
Suma final -0.00 56.28 0.00 

Suma de reacciones < -0.00 56.28 -628.42 
Suma de esfuerzos 0.00 -56.28 628.42 

Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 7.25159e-14 1.91321e-28   

        
Caso 44 (C) ELS4F     
Suma final -0.00 56.28 0.00 

Suma de reacciones < -0.00 56.28 -628.42 
Suma de esfuerzos 0.00 -56.28 628.42 

Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 5.33964e-14 1.89376e-28   

        
Caso 45 (C) ELSQP1     
Suma final -0.00 56.28 0.00 

Suma de reacciones < -0.00 56.28 -628.42 
Suma de esfuerzos 0.00 -56.28 628.42 

Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 5.33964e-14 1.89376e-28   

        
Caso 46 (C) ELSQP2     
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Suma final -0.00 56.28 0.00 

Suma de reacciones < -0.00 56.28 -628.42 
Suma de esfuerzos 0.00 -56.28 628.42 

Verificación -0.00 0.00 -0.00 
Precisión: 5.33964e-14 1.89376e-28   
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es defineix el procediment constructiu seguit per la 
execució del projecte i es proposa un Pla d’Obra amb les diferents fases que hi 
tindran lloc. Cal mencionar que les etapes que es definiran a continuació es 
poden solapar unes amb les altres per tal d’optimitzar el temps. 

2. PROCÉS CONSTRUCTIU 

FASE INICIAL 

• Permisos i llicències. Per poder realitzar l’obra en unes condiciones 
legals, cal demanar tota la documentació necessària. Així com també, 
l’aprovació de tots els material utilitzats durant l’obra, la gestió de la 
xarxa de serveis urbans i la contractació del recursos humans. 

• Replanteig. Veure Annex 2. Cartografia i Topografia i els plànols de 
replanteig. 

• Senyalització. Col·locació de senyals per advertir de la presencia de 
l’obra, tant en les immediacions com a la pròpia obra. 

• Esbrossada del terreny. Tal i com es pot veure en l’Annex 2. Reportatge 
fotogràfic, la zona afectada es tracta d’un àrea poc cuidada amb 
vegetació superficial que cal retirar abans de començar amb els treball 
d’excavació. 

• Avituallament de la zona. Implantació de la caseta d’obra i del altres 
possibles serveis provisionals. 

FASE 1 PREFABRICACIÓ 

• Prefabricació de l’estructura metàl·lica, tant del taulell com de la rampa. 
L’estructura metàl·lica i les peces que la conformen hauran d’encarregar-
se amb antelació per tal de poder-les fabricar i dur-les a l’obra mitjançant 
transport especial. Tota l’estructura metàl·lica es prefabricarà en taller. 
S’ha de preveure el temps de fabricació per poder optimitzar la duració 
de l’obra, ja que es de vital importància per poder complir amb el termini 
de finalització de l’obra. 

 

FASE 2. EXCAVACIÓ FONAMENTACIONS SUPERFICIALS 

• Es procedeix a excavar els pous de les sabates a banda i banda de les 
vies. Les dues excavacions es poden dur a terme a la vegada, donat que 
es troben en punts oposats i hi ha prou espai a banda i banda per 
acomodar i dipositar les terres extretes. 

FASE 3: EXECUCIÓ SABATES I PILES 
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• Es procedeix a executar les sabates que suportaran les piles amb el 
corresponent ferrallat i formigonat. 

• Es procedeix a executar la fonamentació superficial del pilars metàl·lics 
que suportaran la rampa d’accés al taulell de la passera. 

• Es procedeix a executar les piles amb el corresponen encofrat, ferrallat i 
formigonat. 

• Finalment col·loquem, 3 dies després del formigonat de les piles, els 
aparells de recolzament (neoprè “zunchado”)  on hi situarem l’estructura. 

FASE 4: TAULELL. ESTRUCTURA METÀL·LICA  

• Col·locació de l’estructura prefabricada totalment muntada sobre dels 
recolzaments, amb l’ajuda d’una grua de 300 T de capacitat. Aquesta 
estructura està formada per les dues gelosies, els perfils transversals i el 
paviment de fusta amb llistons longitudinals i taulells tranversals a l’eix 
de l’estrucutra. La fusta vindrà pestrá prèviament tractada. 

FASE 5: RAMPA D’ACCÉS 

• Finalment només restarà per executar l’estructura d’accés a l’estrucutra. 
• Es procedeix a col·locar els pilars HEB que suportaran perfils perimetrals 

de l’estrucutra. 
• A continuació, es col·loquen els perfils CAE i la xapa col·laborant que 

farà d’encofrat del taulell de formigó dela rampa. 
• Es procedeix a formigonar la llosa de la rampa. 
• Finalment, es solden les baranes als perfils CAE perimetrals. 

FASE 6: RETIRADA DEL MATERIAL PROVISIONAL I ACABATS 

• Repàs de les soldadures. 
• Prova de càrrega. Es realitzen proves de càrrega tal i com especifica la 

IAP-11. 
• Quan l’estrucutra finalment està completament construïda es procedeix 

al pintat del paraments vistos de les zones de les piles. 

FASE 7: AIXECAMENT DE L’OBRA 

• Retirada de les cases d’operaris i ballat. Retorn de la maquinària 
llogada. 

Es procedeix a una neteja i condicionament de l’obra. 
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3. PLA D’OBRA 

A continuació, es proposa un Pla d’Obra orientatiu que l’empresa constructora 
podrà pendre d’exple per la redacció del seu Pla d’Obra i modificar-lo segons 
cregui convenient. 
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1 INTRODUCCIÓ 

El Pla de Control de Qualitat valorat, d’acord amb la metodologia aplicada per a 
l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat, s’ha 
elaborat mitjançant l’aplicació informàtica PCQ 2000. 
 
Aquesta  aplicació  permet  associar  les  diferents  partides  de  l’obra  a  uns  
certs àmbits de control, i per a cadascun d’aquests àmbits de control ens 
permet agrupar la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat de 
control (freqüència), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o 
rebuig. 
 
El banc de criteris utilitzat ha estat el Banc de Criteris de Obra Civil de 2009, no 
havent realitzat cap modificació respecte l’esmentat banc de criteris. 
 
Una vegada conegudes les operacions de control a realitzar i la intensitat de les 
mateixes, les especificacions i condicions, l’aplicació permet generar un 
Pressupost. 
 
El pressupost permet conèixer el cost del conjunt dels assaigs. El preu per a 
cada assaigs ha estat extret del banc de preus de referència del 2009. La 
freqüència escollida pels diferents assaigs és la resultant de l’aplicació 
informàtica PCQ 2000. 
 
El pressupost d’execució per contracta del control de qualitat (sense IVA) puja 
a la quantitat de dotze mil tres-cents setanta-tres euros  amb cinquanta- nou 
cèntims (12.373,59 €). 
 
 

2 ACREDITACIONS DELS LABORATORIS 

L’acreditació representa el reconeixement per part de l’Administració que un 
laboratori disposa dels mitjans tècnics necessaris, (tant humans com 
instrumentals) per a realitzar adequadament els assaigs i les proves incloses 
en les diferents àrees corresponents. 
 
L’acreditació, per tant, s’atorga específicament a aquells laboratoris que 
demostrin la seva capacitació tècnica, segons les normes de cada una de les 
àrees d’acreditació. 
 
Els laboratoris hauran de tenir les següents Acreditacions: 
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- AP: Àrea d’assaigs de laboratori de perfils i barres d’acer per a 
estructures. 
- HA: Àrea de control de formigó en massa o armat i els seus materials 
constituents: ciment, àrids, aigua, acer per a armadures, addicions i 
additius. 
- HC: Àrea de control de formigó en massa, de ciment, d’àrids i d’aigua.  
- SE :Àrea d’assaigs de laboratori de mecànica del sòl. 
- ST: Àrea de presa de mostres inalterades, assaigs i proves in situ de 
sòls. 
- SV: Àrea de sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials 
constituents en vials. SF: Àrea de control de ferms flexibles i bituminosos 
i els seus materials constituents.  
- EH: grup d’àrees del formigó estructuraL. 
- EHA: Àrea de control del formigó, els seus components i de les 
armadures d’acer.  
- EHC: Àrea de control del formigó i els seus components. 
- VSG: Àrees de sòls, àrids, mescles bituminoses i els seus materials 
constituents en vials. 
- VSF: Àrea de control de ferms flexibles i bituminosos en vials. 
 

3 PRESSUPOST 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control 
anteriorment exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les 
següents consideracions de tipus general: 

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden 
disposar de marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas 
d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà 
de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en 
aquest plec. 

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació 
necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas 
de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents 
a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del 
contractista. 

- En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control 
necessari és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà 
sense estar considerat en aquest pla. 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 
Jaume Pedro Bandrés i Pons 

 V 

 

- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa 
únicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no 
s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi 
d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de 
qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a 
càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels 
ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà 
rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si 
durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, 
resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà a 
càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la 
D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més 
lent del previst. 

 

 El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits i per 
els mateixos capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del 
nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es realitza, quan 
no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les 
partides associades. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 29/09/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,00h Cap de collaA0112000

 €19,83h Oficial 1aA0121000

 €18,19h Oficial 1a paletaA0122000

 €18,48h Oficial 1a manyàA012F000

 €18,79h Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,83h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €16,21h Ajudant manyàA013F000

 €16,13h Ajudant electricistaA013H000

 €17,61h AjudantA013U001

 €16,61h ManobreA0140000

 €17,19h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 29/09/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,64h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €48,80h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €62,84h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €16,64h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €14,67h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

C110U075

 €47,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €58,54h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €56,87h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €103,87h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €36,00h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €41,02h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €51,03h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €62,40h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €48,95h Motoanivelladora, de mida petitaC1331100

 €54,79h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €54,71h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €43,46h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €56,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €63,01h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €11,79h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,30h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €34,93h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €36,51h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €45,73h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €69,01h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €63,72h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05



Passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 29/09/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €33,14h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €35,62h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €40,94h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €37,36h Camió gruaC1503000

 €37,14h Camió grua de 5 tC1503U10

 €43,13h Camió grua de 10 tC1503U20

 €30,31h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €49,08h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €93,69h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €1,75h Vibrador intern de formigóC1700006

 €90,61h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €27,39h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,47h Formigonera de 165 lC1705600

 €51,47h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €36,80h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €59,28h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €62,72h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €2,96h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,48h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,31h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,01h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,17h Cisalla elèctricaC200U003

 €164,86h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics

C3G5U001

 €4,83h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,15h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €15,85h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 29/09/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94m3 AiguaB0111000

 €13,34t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €21,47m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €13,09m3 Sauló sense garbellarB0321000

 €11,57m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B032U010

 €11,13m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

B032U100

 €12,17t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,89m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

B033U030

 €3,03m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €17,09m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

B0441100

 €9,29t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obraB044U000

 €76,19t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €71,91t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €312,36t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

B055U020

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €61,42m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €62,99m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U120

 €64,56m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €67,13m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U320

 €70,60m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €74,52m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U450
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 29/09/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,53m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €1,02kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €3,41u Tac químic de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €0,77kg Acer corrugat B 500 S elaborat a midaB0B2AU01

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €44,95m2 Xapa d'acer perforat de 2 mm de gruix, i coeficient de
perforació 40%

B0CHU610

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €207,00m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €19,00cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,27m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €3,75m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

B0D7UC11

 €6,34m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001

 €1,91l DesencofrantB0DZA000

 €1,28u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,11kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €159,09m Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantallesB3Z5U004

 €79,54m Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat
de pantalles

B3Z5U005

 €1,14u Pern  d'acer inoxidable 1.4162 de 19 mm de diàmetreB44V01

 €53,62u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalentB44Z0022

 €0,25u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

B44Z9001

 €1,44kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

B44ZU031

 €3,27kg acer inoxidable LDX 2101/1.4162B44ZU032

 €6,08m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2

B774U002

 €0,70m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1500
N

B7B1U001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

B7B1U002

 €1,06u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

B7Z1U002

 €1,40m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària
per a segellat de làmina de polietilè

B7Z1U010

 €9,18kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €3,94m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

B9651U05

 €4,39m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7
cm de gruix

B975U002

 €4,55m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de
20x20x2,5 cm

B9E1U001

 €22,03t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U512

 €22,06t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

B9H1U612

 €35,55m Barana d'acer A/52d(S 355 J2G3) de 110 cm d'alçària
màxima amb muntants i brèndoles, passamà
rectangular de cantells arrodonits de fusta de ipé o
similar i ancorada amb platines a rasa de formigó, tot
segons plànols de detall, totalment col·locada.
L'execució de la unitat d'obra inclou material base,
replanteig, fixació dels suports a la base i fixació del
passamà.

BB12IV02

 €141,65m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants amb ànima cada 2 m de xapa de 6
mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes,
amb dos (2) tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació

BB12UC10

 €46,50m Passamà de fusta de ipé o similar inclòs envernissat
amb cantells arrodonits, de 180 x 30 mm totalment
acabada

BB14V100

 €3,42m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €6,32m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU160

 €146,85u Caixa metàl·lica HIMEL o equivalent de 800x600x200
mm, ref. CR-86/200

BG1A0004

 €1,80m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

BG21U112
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,71m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior
nominal 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent

BG220015

 €0,23m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE
o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

BG31120U

 €1,71m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus Exzhellent marca Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari.

BG314500

 €4,75m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE
o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

BG31470U

 €13,47u Interruptor general ref. TO-2-1/E o equivalentBG410001

 €17,71u Contactors de maniobra, ref. DIL EM10 o equivalentBG4R0019

 €20,96u Contactors de treball, ref. DIL 00M o equivalentBG4R0020

 €137,88u Detector de fases, ref. DOLD AI941N o equivalentBG550001

 €17,30u Commutador bipolar amb posició 0, ref. T0-2-8211E o
equivalent

BG620006

 €1,63u Porta fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847BG650007

 €0,74u Fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847BG650008

 €470,00u Lluminària de vapor de sodi d'alta pressió (V.S.A.P.) de
100 W.

BGIL1004

 €5,95u Tancaments, ref. TT8/CR o equivalentBGW10001

 €0,11u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €10,71u Pilot de senyalització, ref. RL-GM/FR o equivalentBGWA0001

 €2,70Ud Làmpada fluorescent de 58 WBHV111

 €155,27u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

BHM11J22

 €305,92U Lluminaria hermètica per làmpada fluorescent de 58 W,
de grau d'hermetisme IP67, constituit per cos d'alumini
extrudit segellat sobre un protector refractor de
policarbonat extrudit, amb placa d'auxiliars lliscant a
l'interior de l'aparell i desmuntable sense eines,
obertura lateral mitjançant porta articulada

BHM1V001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €525,00U Lluminària IROAD o similar mod. 150 W HST-DE
/HIT-DE optica viaria, classe i, amb armat superior
d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector d'alumini
anoditzat i cubeta de tancament amb vidre pla
termorresistent sellat amb silicona. Accés a l'equip i
làmpada per part superior, amb grau de protecció IP-66
i amb equip incorporat per làmpada de vapor de sodi
de 150 W, muntada sobre placa extraíble de xapa
d'acer galvanitzada. Muntatge vertical regulable amb
fixacions incloses. Lluminària de vapor de sodi de 150
W inclosa. Totalment acabat i en funcionament.

BHN84G60

 €33,28u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €27,46u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalentBTC10002

 €74,21u Petit material per a seccionadors de catenàriesBTGGU003

 €0,58u Bornes tipus WEIDMULLER ref. SAK 2,5 o equivalentBTGGU004

 €6,39u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalentBTGGU005
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,64m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:3:6 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:

0,88200/R 1,470000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,88200 0,88200
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

8,6710013,340000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

18,8635012,170001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

17,1427576,190000,225B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

Subtotal... 44,84645 44,84645

COST DIRECTE 64,63745

64,63745COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,34m Passamà de fusta de ipé o similar col·locat, conformat
per un llistó de fusta amb cantells arrodonits,
subjectada a la barana mitjançant visos sobre la part
superior de la barana. L'execució de la unitat d'obra
inclou material base, replanteig, fixació dels suports a
la base i fixació del passamà als suports i envernissat.

EB14V01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45520/R 18,190000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

1,32880/R 16,610000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,78400 2,78400
Materials:

46,5000046,500001,000BB14V100 =xPassamà de fusta de ipé o similar inclòs envernissat
amb cantells arrodonits, de 180 x 30 mm totalment
acabada

m

Subtotal... 46,50000 46,50000

COST DIRECTE 49,28400

5,0516110,25%DESPESES INDIRECTES

54,33561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €153,83m Barana d'acer A/52B(S 355 J2G3) de 105 cm d'alçària
màxima amb muntants i brèndoles, passamà
rectangular de cantells arrodonits de fusta de ipé o
similar i ancorada amb pletines a rasa de formigó, tot
segons plànols de detall, totalment col·locada.
L'execució de la unitat d'obra inclou material base
(passamans de fusta, muntants i brèndoles), replanteig,
fixació dels suports, pletines d'ancoratge a la base,
perns d'ancoratge a la base de formigó i fixació del
passamà.

EB12V08 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,08800/R 18,480000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,24200/R 16,210000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 14,33000 14,33000
Materials:

13,640003,410004,000B0A63H00 =xTac químic de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

0,262500,250001,050B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

u

64,800001,4400045,000B44ZU031 =xAcer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

kg

46,5000046,500001,000BB14V100 =xPassamà de fusta de ipé o similar inclòs envernissat
amb cantells arrodonits, de 180 x 30 mm totalment
acabada

m

Subtotal... 125,20250 125,20250
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COST DIRECTE 139,53250

14,3020810,25%DESPESES INDIRECTES

153,83458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,78m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

F9V01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83050 0,83050
Maquinària:

1,71325/R 48,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitah

2,19160/R 54,790000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,82850/R 33,140000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,73335 4,73335
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

15,0535013,090001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 15,10050 15,10050

COST DIRECTE 20,66435

2,1181010,25%DESPESES INDIRECTES

22,78245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,60m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 95% del PM

F92V01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83050 0,83050
Maquinària:

1,71325/R 48,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora, de mida petitah

2,19160/R 54,790000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,66280/R 33,140000,020C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 4,56765 4,56765
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

15,0535013,090001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3

Subtotal... 15,10050 15,10050

COST DIRECTE 20,49865

2,1011110,25%DESPESES INDIRECTES
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22,59976COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,41u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 a 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau
de formigó

FHM11J22 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,95870/R 18,790000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,54890/R 16,130000,530A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 18,50760 18,50760
Maquinària:

37,36000/R 37,360001,000C1503000 =xCamió gruah

16,06430/R 30,310000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 53,42430 53,42430
Materials:

155,27000155,270001,000BHM11J22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

u

33,2800033,280001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

21,9767364,637450,340D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:3:6 granulat calcari de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 210,52673 210,52673

COST DIRECTE 282,45863

28,9520110,25%DESPESES INDIRECTES

311,41064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33ud Làmpada fluorescent de 58 W, totalment instal·lada
segons plànols

FHM1V01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32260/R 16,130000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,32260 0,32260
Materials:

2,700002,700001,000BHV111 =xLàmpada fluorescent de 58 WUd

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 3,02260

0,3098210,25%DESPESES INDIRECTES

3,33242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €337,31U Lluminaria hermètica de 58W d'alumini extrudit fixada
mitjançant cargols autotrepants

FHM1V02 Rend.: 395,952

Unitats Preu Parcial Import€



Passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 29/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

0,01753/R 19,830000,350A0121000 =xOficial 1ah

0,01258/R 16,610000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,03011 0,03011
Materials:

305,92000305,920001,000BHM1V001 =xLluminaria hermètica per làmpada fluorescent de 58 W,
de grau d'hermetisme IP67, constituit per cos d'alumini
extrudit segellat sobre un protector refractor de
policarbonat extrudit, amb placa d'auxiliars lliscant a
l'interior de l'aparell i desmuntable sense eines,
obertura lateral mitjançant porta articulada

U

Subtotal... 305,92000 305,92000

COST DIRECTE 305,95011

31,3598910,25%DESPESES INDIRECTES

337,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €597,41U Subministre i col.locació de lluminària IROAD o similar
mod. 150 W HST-DE /HIT-DE optica viaria,, classe I,
amb armat superior d'alumini injectat i pintat, conjunt
reflector d'alumini anoditzat i cubeta de tancament amb
vidre pla termorresistent sellat amb silicona. Accés a
l'equip i làmpada per part superior, amb grau de
protecció IP-66 i amb equip incorporat per làmpada de
vapor de sodi de 150 w de doble nivell, muntada sobre
placa extraible de xapa d'acer galvanitzada. Muntatge
vertical regulable. Làmpada de vapor de sodi d'alta
presió inclosa.

FHN88G61 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,07557/R 18,790000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,79079/R 16,130000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 16,86636 16,86636
Materials:

525,00000525,000001,000BHN84G60 =xLluminària IROAD o similar mod. 150 W HST-DE
/HIT-DE optica viaria, classe i, amb armat superior
d'alumini injectat i pintat, conjunt reflector d'alumini
anoditzat i cubeta de tancament amb vidre pla
termorresistent sellat amb silicona. Accés a l'equip i
làmpada per part superior, amb grau de protecció IP-66
i amb equip incorporat per làmpada de vapor de sodi
de 150 W, muntada sobre placa extraíble de xapa
d'acer galvanitzada. Muntatge vertical regulable amb
fixacions incloses. Lluminària de vapor de sodi de 150
W inclosa. Totalment acabat i en funcionament.

U

Subtotal... 525,00000 525,00000

COST DIRECTE 541,86636

55,5413010,25%DESPESES INDIRECTES
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597,40766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,26m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,98300/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

8,59500/R 17,190001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,25800 12,25800
Maquinària:

25,13600/R 62,840001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

6,65600/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,17080/R 58,540000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

1,82920/R 45,730000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,34800/R 3,480000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 35,14000 35,14000

COST DIRECTE 47,39800

4,8583010,25%DESPESES INDIRECTES

52,25630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,57m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 28,500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14737/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,20632/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,35369 1,35369
Maquinària:

1,71228/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,58386/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,02702/R 58,540000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

1,28105/R 36,510001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,60421 4,60421
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COST DIRECTE 5,95790

0,6106810,25%DESPESES INDIRECTES

6,56858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,13m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 15,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,14600/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,42600 1,42600
Maquinària:

3,25333/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,39027/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,48680/R 36,510000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,13040 4,13040

COST DIRECTE 5,55640

0,5695310,25%DESPESES INDIRECTES

6,12593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,37u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21R0002 Rend.: 3,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,75000/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

6,61000/R 19,830001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

5,53667/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

5,73000/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,62667 19,62667
Maquinària:

5,46933/R 41,020000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

14,37667/R 43,130001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,77000/R 2,310001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 20,61600 20,61600

COST DIRECTE 40,24267

4,1248710,25%DESPESES INDIRECTES
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44,36754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,48m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U105 Rend.: 21,900

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38356/R 21,000000,400A0112000 =xCap de collah

0,78493/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,16849 1,16849
Maquinària:

1,69295/R 62,840000,590C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

2,33014/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

5,22032/R 45,730002,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 9,24341 9,24341

COST DIRECTE 10,41190

1,0672210,25%DESPESES INDIRECTES

11,47912COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,32m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

G222U200 Rend.: 0,700

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,45714/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,45714 47,45714

COST DIRECTE 47,45714

4,8643610,25%DESPESES INDIRECTES

52,32150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,75m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01680/R 21,000000,296A0112000 =xCap de collah

0,06532/R 17,190001,406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08212 0,08212
Maquinària:

0,02927/R 58,540000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h
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0,05194/R 103,870000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,16848/R 62,400000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02736/R 54,710000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17013/R 63,010000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,05735/R 63,720000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,04987/R 35,620000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,55440 0,55440
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04700 0,04700

COST DIRECTE 0,68352

0,0700610,25%DESPESES INDIRECTES

0,75358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,39m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02599/R 21,000000,198A0112000 =xCap de collah

0,10819/R 17,190001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13418 0,13418
Maquinària:

0,39273/R 62,400001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,16926/R 54,710000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,39657/R 63,010001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11020/R 35,620000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,06876 1,06876
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

3,636003,030001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,68300 3,68300

COST DIRECTE 4,88594

0,5008110,25%DESPESES INDIRECTES

5,38675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,02599/R 21,000000,198A0112000 =xCap de collah

0,10819/R 17,190001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13418 0,13418
Maquinària:

0,39273/R 62,400001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,16926/R 54,710000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,39657/R 63,010001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11020/R 35,620000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,06876 1,06876
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04700 0,04700

COST DIRECTE 1,24994

0,1281210,25%DESPESES INDIRECTES

1,37806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,59m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U020 Rend.: 56,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11325/R 21,000000,302A0112000 =xCap de collah

0,61362/R 17,190001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,72687 0,72687
Maquinària:

0,91307/R 51,030001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,77762/R 43,460001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,21096/R 11,790001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,12849/R 35,620000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,03014 2,03014
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,50300 0,50300

COST DIRECTE 3,26001

0,3341510,25%DESPESES INDIRECTES

3,59416COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,10m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U022 Rend.: 56,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11325/R 21,000000,302A0112000 =xCap de collah

0,61362/R 17,190001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,72687 0,72687
Maquinària:

0,91307/R 51,030001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,77762/R 43,460001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,21096/R 11,790001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,12849/R 35,620000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,03014 2,03014
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

3,636003,030001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,68300 3,68300

COST DIRECTE 6,44001

0,6601010,25%DESPESES INDIRECTES

7,10011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,01m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U020 Rend.: 12,500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42000/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

1,37520/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,79520 1,79520
Maquinària:

1,44000/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,94320/R 11,790001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,56992/R 35,620000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,95312 2,95312
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

13,3560011,130001,200B032U100 =xMaterial granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs,
estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 13,40300 13,40300
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COST DIRECTE 18,15132

1,8605110,25%DESPESES INDIRECTES

20,01183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,08m2 Execució de pantalla de 45 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer)
tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de
excavació a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G3G5V045 Rend.: 3,330

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30631/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

11,90991/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

14,96396/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,18018 33,18018
Maquinària:

2,42509/R 56,870000,142C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

3,48811/R 45,730000,254C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

14,73874/R 49,080001,000C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,52553/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

49,50751/R 164,860001,000C3G5U001 =xEquip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col·locació de llots tixotròpics

h

1,84685/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

4,75976/R 15,850001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 77,29159 77,29159
Materials:

38,3358070,600000,543B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,62100207,000000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,402500,1100012,750B3Z51000 =xLlot tixotròpickg

0,47727159,090000,003B3Z5U004 =xAmortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantallesm

0,2386279,540000,003B3Z5U005 =xAmortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat
de pantalles

m

Subtotal... 41,07519 41,07519

COST DIRECTE 151,54696

15,5335610,25%DESPESES INDIRECTES

167,08052COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €131,09m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

G3GZ0010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,000000,310A0112000 =xCap de collah

24,94614/R 19,830001,258A0121000 =xOficial 1ah

17,09931/R 17,610000,971A013U001 =xAjudanth

14,43409/R 16,610000,869A0140000 =xManobreh

Subtotal... 62,98954 62,98954
Maquinària:

1,98000/R 36,000000,055C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

2,82933/R 34,930000,081C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

2,97120/R 37,140000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,17850/R 1,750000,102C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,72200/R 6,150000,280CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,80835/R 15,850000,051CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 10,48938 10,48938
Materials:

22,0465062,990000,350B060U120 =xFormigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,171361,020000,168B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

12,936000,7700016,800B0B2AU01 =xAcer corrugat B 500 S elaborat a midakg

4,880000,4000012,200B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

3,556001,270002,800B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

m2

0,401101,910000,210B0DZA000 =xDesencofrantl

1,433601,280001,120B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 45,42456 45,42456

COST DIRECTE 118,90348

12,1876110,25%DESPESES INDIRECTES

131,09109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,34m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles,
de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G3GZU015 Rend.: 8,600

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48837/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,69174/R 19,830000,300A0121000 =xOficial 1ah

1,99884/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 3,17895 3,17895
Maquinària:

7,30698/R 62,840001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

1,02105/R 58,540000,150C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

3,19047/R 45,730000,600C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,12140/R 3,480000,300C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 11,63990 11,63990

COST DIRECTE 14,81885

1,5189310,25%DESPESES INDIRECTES

16,33778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,39m2 Enderroc de coronament de pantalla de 45 cm
d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G3GZV045 Rend.: 3,125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,72000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

5,31520/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

11,00160/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,03680 23,03680
Maquinària:

20,10880/R 62,840001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

5,32480/R 16,640001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

0,65318/R 51,030000,040C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,92672/R 45,730000,200C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 29,01350 29,01350

COST DIRECTE 52,05030

5,3351610,25%DESPESES INDIRECTES

57,38546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,24m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

G3J2U020 Rend.: 8,500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49412/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

2,02235/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,51647 2,51647
Maquinària:
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6,00353/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 6,00353 6,00353
Materials:

17,0900017,090001,000B0441100 =xBloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 17,09000 17,09000

COST DIRECTE 25,61000

2,6250310,25%DESPESES INDIRECTES

28,23503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,74m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32813/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

1,23938/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,10063/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

2,07625/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,74439 4,74439
Maquinària:

0,21875/R 1,750002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,88582/R 90,610000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,99063/R 15,850001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,09520 3,09520
Materials:

64,4910061,420001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,49100 64,49100

COST DIRECTE 72,33059

7,4138910,25%DESPESES INDIRECTES

79,74448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76u Pern d'acer inoxidable 1.4162 per a connexió en
estructura d'acer de 19 mm de diàmetre, segns plànols
de detall i condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació
i soldadures.

G440V032 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17190/R 17,190000,010A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17190 0,17190
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Maquinària:

0,04440/R 2,960000,015C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,24150/R 4,830000,050CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,28590 0,28590
Materials:

1,140001,140001,000B44V01 =xPern  d'acer inoxidable 1.4162 de 19 mm de diàmetreu

Subtotal... 1,14000 1,14000

COST DIRECTE 1,59780

0,1637710,25%DESPESES INDIRECTES

1,76157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,47m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 23,400

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

1,69487/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50513/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

1,41966/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,51710 5,51710
Maquinària:

0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:

67,7880064,560001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 67,78800 67,78800

COST DIRECTE 76,62074

7,8536310,25%DESPESES INDIRECTES

84,47437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,16m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U060 Rend.: 24,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

2,47875/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,46750/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

1,38417/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,20542 6,20542
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Maquinària:

0,35000/R 1,750004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,53050/R 90,610001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30750/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,79250/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,98050 5,98050
Materials:

74,1300070,600001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 74,13000 74,13000

COST DIRECTE 86,31592

8,8473810,25%DESPESES INDIRECTES

95,16330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,73m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

G45KU010 Rend.: 18,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23333/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,10167/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,84556/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,18056 3,18056
Maquinària:

2,27889/R 41,020001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

Subtotal... 2,27889 2,27889
Materials:

13,470509,290001,450B044U000 =xBloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obrat

30,7100061,420000,500B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 44,18050 44,18050

COST DIRECTE 49,63995

5,0880910,25%DESPESES INDIRECTES

54,72804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,66m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

9,06514/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,03771/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth
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5,69486/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,19771 23,19771
Maquinària:

1,12183/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,70286/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,82469 1,82469
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5700019,000000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

cu

1,270001,270001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

m2

0,143251,910000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,512001,280000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,69525 3,69525

COST DIRECTE 28,71765

2,9435610,25%DESPESES INDIRECTES

31,66121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,46m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 60,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35070/R 21,000001,002A0112000 =xCap de collah

1,32266/R 19,830004,002A0121000 =xOficial 1ah

0,88050/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth

0,57243/R 17,190001,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,12629 3,12629
Maquinària:

0,07560/R 36,000000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,40736/R 49,080000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,48296 0,48296
Materials:

0,3818111,570000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

0,060000,400000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,340006,340001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 6,78181 6,78181

COST DIRECTE 10,39106

1,0650810,25%DESPESES INDIRECTES

11,45614COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,77m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment col·locada

G774U002 Rend.: 30,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35000/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

1,32200/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,17400/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,84600 2,84600
Materials:

6,688006,080001,100B774U002 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència
a la compressió de 150 kN/m2

m2

2,120001,060002,000B7Z1U002 =xClau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

u

0,840001,400000,600B7Z1U010 =xBanda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària
per a segellat de làmina de polietilè

m

Subtotal... 9,64800 9,64800

COST DIRECTE 12,49400

1,2806410,25%DESPESES INDIRECTES

13,77464COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,36m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals
de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa
catiònica

G781U010 Rend.: 25,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16800/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,37520/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,54320 1,54320
Materials:

0,594000,330001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

kg

Subtotal... 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 2,13720

0,2190610,25%DESPESES INDIRECTES

2,35626COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,72m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1500
N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

G7B1U010 Rend.: 50,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04200/R 21,000000,100A0112000 =xCap de collah

0,39660/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35220/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,79080 0,79080
Materials:

0,770000,700001,100B7B1U001 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1500
N

m2

Subtotal... 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 1,56080

0,1599810,25%DESPESES INDIRECTES

1,72078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,62m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

G922U010 Rend.: 140,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07500/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

0,12279/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19779 0,19779
Maquinària:

0,39079/R 54,710001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40536/R 56,750001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,14621/R 40,940000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,94236 0,94236
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

13,8840011,570001,200B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 13,93100 13,93100

COST DIRECTE 15,07115

1,5447910,25%DESPESES INDIRECTES

16,61594COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,33m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

G9650005 Rend.: 30,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

2,64400/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,32200/R 16,610006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,66600 6,66600
Maquinària:

0,30120/R 36,000000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,38261/R 45,730000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05833/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,20500/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,94714 0,94714
Materials:

4,0537261,420000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,6701379,530000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,038201,910000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,128001,280000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,137003,940001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

m

Subtotal... 10,82705 10,82705

COST DIRECTE 18,44019

1,8901210,25%DESPESES INDIRECTES

20,33031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,58m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 7
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

G975U020 Rend.: 55,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38182/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

1,44218/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,81200/R 16,610006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,63600 3,63600
Maquinària:

0,26182/R 36,000000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,33258/R 45,730000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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0,16882/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,76322 0,76322
Materials:

0,0719171,910000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

4,9136061,420000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,5567179,530000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,019101,910000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,064001,280000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,609504,390001,050B975U002 =xRigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 7
cm de gruix

m

Subtotal... 10,63482 10,63482

COST DIRECTE 15,03404

1,5409910,25%DESPESES INDIRECTES

16,57503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,11m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 20,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

3,96600/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,81350/R 16,610007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,82950 10,82950
Maquinària:

0,90000/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,29475/R 11,790000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,92850/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,12325 2,12325
Materials:

0,1438271,910000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,1420061,420000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,3859079,530000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

4,777504,550001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de
20x20x2,5 cm

m2

Subtotal... 13,44922 13,44922

COST DIRECTE 26,40197

2,7062010,25%DESPESES INDIRECTES
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29,10817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,17t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U512 Rend.: 110,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19091/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,36055/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62509/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17655 1,17655
Maquinària:

4,39155/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,46791/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,53891/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57018/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,96855 5,96855
Materials:

22,0300022,030001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

Subtotal... 22,03000 22,03000

COST DIRECTE 29,17510

2,9904510,25%DESPESES INDIRECTES

32,16555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,20t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U612 Rend.: 110,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19091/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,36055/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62509/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17655 1,17655
Maquinària:

4,39155/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,46791/R 51,470001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,53891/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57018/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,96855 5,96855
Materials:

22,0600022,060001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t
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Subtotal... 22,06000 22,06000

COST DIRECTE 29,20510

2,9935210,25%DESPESES INDIRECTES

32,19862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €344,38t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

312,36000312,360001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 312,36000 312,36000

COST DIRECTE 312,36000

32,0169010,25%DESPESES INDIRECTES

344,37690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,54m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02833/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02456/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05289 0,05289
Maquinària:

0,03913/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,03913 0,03913
Materials:

0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

kg

Subtotal... 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 0,48802

0,0500210,25%DESPESES INDIRECTES

0,53804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,31m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02644/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02292/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04936 0,04936
Maquinària:

0,03652/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
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0,04907/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,08559 0,08559
Materials:

0,150000,250000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

kg

Subtotal... 0,15000 0,15000

COST DIRECTE 0,28495

0,0292110,25%DESPESES INDIRECTES

0,31416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,67m Barana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants cada 2 m de ànima de xapa de 6 mm
de gruix, en forma de J invertida de cares corbes, amb
dos tubs travessers de 60 mm de diàmetre de 3 mm de
gruix, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locada segons detalls plànols

GB12U100 Rend.: 4,900

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,28571/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

4,04694/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,50816/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,84081 11,84081
Maquinària:

3,78980/R 37,140000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,60408/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,25510/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 5,64898 5,64898
Materials:

2,0139067,130000,030B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

141,65000141,650001,000BB12UC10 =xBarana metàl·lica, tipus PMA2/12a, d'1,20 m d'alçària,
incloent muntants amb ànima cada 2 m de xapa de 6
mm de gruix, en forma de J invertida de cares corbes,
amb dos (2) tubs travessers de 60 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació

m

Subtotal... 143,66390 143,66390

COST DIRECTE 161,15369

16,5182510,25%DESPESES INDIRECTES

177,67194COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,15m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs col·locació

GD5AU016 Rend.: 23,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18261/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,86217/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,74739/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,79217 1,79217
Materials:

6,509606,320001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 6,50960 6,50960

COST DIRECTE 8,30177

0,8509310,25%DESPESES INDIRECTES

9,15270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,09m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

GD5AU111 Rend.: 21,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,94429/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,81857/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,96286 1,96286
Materials:

2,7639061,420000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,522603,420001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 6,28650 6,28650

COST DIRECTE 8,24936

0,8455610,25%DESPESES INDIRECTES

9,09492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,90m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base
de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

GD5AU211 Rend.: 28,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,15000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,70821/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,84179/R 17,190003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,70000 2,70000
Maquinària:

2,57143/R 36,000002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,29643/R 8,300001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,30393/R 36,510001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,17179 4,17179
Materials:

3,7780018,890000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

m3

2,7639061,420000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

2,020001,010002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1750
N

m2

3,522603,420001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 12,08450 12,08450

COST DIRECTE 18,95629

1,9430210,25%DESPESES INDIRECTES

20,89931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,46m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del
PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDG3U004 Rend.: 18,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah

1,10167/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,76833/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,22000 4,22000
Maquinària:

1,00000/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,92222/R 8,300002,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,63514/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,55736 2,55736
Materials:

2,6837521,470000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
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1,836001,800001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,51975 4,51975

COST DIRECTE 11,29711

1,1579510,25%DESPESES INDIRECTES

12,45506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,93m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

GDG3U006 Rend.: 16,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39375/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah

2,47875/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,07625/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,94875 4,94875
Maquinària:

1,12500/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,25938/R 8,300000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,85744/R 45,730000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,10938/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,49531/R 15,850000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,84651 2,84651
Materials:

16,5834061,420000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,672001,800002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

m

Subtotal... 20,25540 20,25540

COST DIRECTE 28,05066

2,8751910,25%DESPESES INDIRECTES

30,92585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €614,75u Lluminària de vapor de sodi d'alta pressió (V.S.A.P.) de
100 W totalment col·locada inclòs ancoratges, segons
plànols.

GGIL1004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A0112000 =xCap de collah
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23,79600/R 19,830001,200A0121000 =xOficial 1ah

38,20300/R 16,610002,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,09900 64,09900
Materials:

493,50000470,000001,050BGIL1004 =xLluminària de vapor de sodi d'alta pressió (V.S.A.P.) de
100 W.

u

Subtotal... 493,50000 493,50000

COST DIRECTE 557,59900

57,1539010,25%DESPESES INDIRECTES

614,75290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.000,00u Prova de càrrega estàtica i dinàmicaGZAV01 Rend.: 1,000

 €950,00u Partida alçada d'abonament íntegre per a connexions,
remodelació del quadre de comandaments, maniobre i
protecció de l'enllumenat públic, inclosos permisos,
projecte, legalització i drets d'escomesa

PPAV01 Rend.: 1,000

 €4,74m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21649/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,88608/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,10257 1,10257
Maquinària:

2,51546/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

0,30175/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,37639/R 36,510000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,19360 3,19360

COST DIRECTE 4,29617

0,4403610,25%DESPESES INDIRECTES

4,73653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 17,500P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,13314/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,98229/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 2,35543 2,35543
Maquinària:

0,15086/R 2,640001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh

0,83829/R 14,670001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

h

Subtotal... 0,98915 0,98915

COST DIRECTE 3,34458

0,3428210,25%DESPESES INDIRECTES

3,68740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,86m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 1,000P- 3

 €6,54m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 39,300P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26718/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

0,43740/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,70458 0,70458
Maquinària:

0,43972/R 62,840000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

1,29847/R 51,030001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,49084/R 45,730003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,22903 5,22903

COST DIRECTE 5,93361

0,6082010,25%DESPESES INDIRECTES

6,54181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,39m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,186P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27364/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

1,07516/R 17,190001,200A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,34880 1,34880
Maquinària:

1,32988/R 51,030000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,61451/R 11,790001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,18566/R 35,620000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,13005 2,13005
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,50300 0,50300

COST DIRECTE 3,98185

0,4081410,25%DESPESES INDIRECTES

4,38999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 1,000P- 6

 €8,78m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10500/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

0,39660/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35220/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

0,66440/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,51820 1,51820
Materials:

6,4491061,420000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 6,44910 6,44910

COST DIRECTE 7,96730

0,8166510,25%DESPESES INDIRECTES

8,78395COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,50kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues
capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures

G440U030 Rend.: 110,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09545/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

0,36055/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,32018/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

0,15627/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,93245 0,93245
Maquinària:

0,06871/R 49,080000,154C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,34069/R 93,690000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,02691/R 2,960001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,04391/R 4,830001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,48022 0,48022
Materials:

0,062500,250000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

u

1,512001,440001,050B44ZU031 =xAcer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa,
tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

kg

0,183609,180000,020B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

Subtotal... 1,75810 1,75810

COST DIRECTE 3,17077

0,3250010,25%DESPESES INDIRECTES

3,49577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,28u Subministre i col·locació de placa d'encoratge d'acer
UNE-EN 10025 S355JR amb perfil pla de 300x300 mm
i espesor 8 mm, amb 4 perns soldats o per cargolar,
d'acer corrogat UNE-EN 10080 B500S de 12 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total. Inclou talls,
escapçadores, preparació de bores, pletines, peces
especials i elements auxiliars de muntatge.

G444U031 Rend.: 1,000P- 9

 €91,47m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U050 Rend.: 23,400P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

1,69487/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50513/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
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1,41966/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,51710 5,51710
Maquinària:

0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:

74,1300070,600001,050B060U440 =xFormigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 74,13000 74,13000

COST DIRECTE 82,96274

8,5036810,25%DESPESES INDIRECTES

91,46642COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,95m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U070 Rend.: 36,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58333/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

2,20333/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

0,97833/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

2,76833/R 16,610006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,53332 6,53332
Maquinària:

0,38889/R 1,750008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,04067/R 90,610002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,20500/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,05667/R 15,850002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,69123 7,69123
Materials:

78,2460074,520001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 78,24600 78,24600

COST DIRECTE 92,47055

9,4782310,25%DESPESES INDIRECTES

101,94878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,01890/R 21,000000,243A0112000 =xCap de collah

0,19632/R 19,830002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,17434/R 17,610002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,38956 0,38956
Maquinària:

0,02600/R 37,140000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00503/R 2,010000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00543/R 2,170000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03646 0,03646
Materials:

0,010201,020000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66120 0,66120

COST DIRECTE 1,08722

0,1114410,25%DESPESES INDIRECTES

1,19866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,61m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,100P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,59259/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

9,79259/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,52222/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth

6,15185/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,05925 25,05925
Maquinària:

1,21185/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75926/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,97111 1,97111
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5700019,000000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

cu

3,750003,750001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

m2

0,143251,910000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,512001,280000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 6,17525 6,17525

COST DIRECTE 33,20561

3,4035810,25%DESPESES INDIRECTES
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36,60919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,29Ut. Suport de neoprè armat per a recolzament amb perns
soldats, inclou part proporcional de morter
d'anivellament col·locat. (P-27).
Dimensions: 120x250x30 mm

G4ZBU026 Rend.: 1,000P- 14

 €77,39m2 Reposició de paviment de paviment de mescla
bituminosa inclós subministrament de materials i
totalment col·locat

G9HBV01 Rend.: 20,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,99150/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,85950/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,90100 2,90100
Maquinària:

1,74650/R 34,930001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

3,13600/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,88250 4,88250
Materials:

53,88210312,360000,1725B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

3,8001822,030000,1725B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

3,8053522,060000,1725B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

t

Subtotal... 61,48763 61,48763
Partides d'obra:

0,585620,488021,200G9J1U010 =xReg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIm2

0,341940,284951,200G9J1U020 =xReg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1m2

Subtotal... 0,92756 0,92756

COST DIRECTE 70,19869

7,1953710,25%DESPESES INDIRECTES

77,39406COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,30m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta
tractat i totalment col·locat, segons especificacions del
Plec i/o plànols. Inclós materials base, preparació i
comprovació de la superficie de suport, col·locació,
anivellació i fixació de l'enllatat i posts, reblert dels junts
(si escau) i qualsevol operació, material, o maquinària
per a deixar la partida totalment acabada

G9QV001 Rend.: 1,000P- 16
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 €95,45m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 108
cm d'alçada amb muntants cada 20 cm de 25x25 m i
passamà metàl·lic de 30x50 mm i travesser inferior de
30x50 mm amb acer galvanitzat en calent i pintat amb
dues capes de pintura a l'esmalt. Inclou elements
d'ancoratge i la seva fixació.

GB12U010 Rend.: 1,000P- 17

 €22,86m Canalització de serveis executada en calçada o vorera,
amb 2 tub curvables de PE de 160 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment
amb capes de terra compactades casa 15 cm al 95 %
PM, cintes de PE per a senyalització de servei,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG3V006 Rend.: 260,225P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02421/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah

0,15241/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,12766/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30428 0,30428
Maquinària:

0,06917/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,01595/R 8,300000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,05272/R 45,730000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,00672/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,03045/R 15,850000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 0,17501 0,17501
Materials:

16,5834061,420000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

3,672001,800002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

m

Subtotal... 20,25540 20,25540

COST DIRECTE 20,73469

2,1253110,25%DESPESES INDIRECTES

22,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.960,11u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions
totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca
HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots els
elements de maniobra, protecció i senyalització
necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns,
etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

GG131005 Rend.: 0,060P- 19

Unitats Preu Parcial Import€



Passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 29/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

22,05000/R 21,000000,063A0112000 =xCap de collah

330,50000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

293,50000/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 646,05000 646,05000
Materials:

53,6200053,620001,000B44Z0022 =xPlanxa de muntatge, referència PM 86 o equivalentu

146,85000146,850001,000BG1A0004 =xCaixa metàl·lica HIMEL o equivalent de 800x600x200
mm, ref. CR-86/200

u

23,000000,23000100,000BG31120U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE
o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

m

13,4700013,470001,000BG410001 =xInterruptor general ref. TO-2-1/E o equivalentu

141,6800017,710008,000BG4R0019 =xContactors de maniobra, ref. DIL EM10 o equivalentu

83,8400020,960004,000BG4R0020 =xContactors de treball, ref. DIL 00M o equivalentu

137,88000137,880001,000BG550001 =xDetector de fases, ref. DOLD AI941N o equivalentu

69,2000017,300004,000BG620006 =xCommutador bipolar amb posició 0, ref. T0-2-8211E o
equivalent

u

26,080001,6300016,000BG650007 =xPorta fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847u

11,840000,7400016,000BG650008 =xFusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847u

11,900005,950002,000BGW10001 =xTancaments, ref. TT8/CR o equivalentu

171,3600010,7100016,000BGWA0001 =xPilot de senyalització, ref. RL-GM/FR o equivalentu

109,8400027,460004,000BTC10002 =xRelès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalentu

29,6840074,210000,400BTGGU003 =xPetit material per a seccionadors de catenàriesu

50,460000,5800087,000BTGGU004 =xBornes tipus WEIDMULLER ref. SAK 2,5 o equivalentu

51,120006,390008,000BTGGU005 =xPolsadors, ref. RD-11/K10 o equivalentu

Subtotal... 1.131,82400 1.131,82400

COST DIRECTE 1.777,87400

182,2320910,25%DESPESES INDIRECTES

1.960,10609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,24m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal
exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial
i material auxiliar i de fixació necessari

GG22U015 Rend.: 12,500P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10584/R 21,000000,063A0112000 =xCap de collah

1,58640/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,40880/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,10104 3,10104
Materials:
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0,710000,710001,000BG220015 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior
nominal 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de
resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o
equivalent

m

0,031130,110000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,74113 0,74113

COST DIRECTE 3,84217

0,3938210,25%DESPESES INDIRECTES

4,23599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus Exzhellent marca Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari.

GG314502 Rend.: 10,420P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20960/R 21,000000,104A0112000 =xCap de collah

1,90307/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,69002/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,80269 3,80269
Materials:

1,710001,710001,000BG314500 =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123,
tipus Exzhellent marca Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari.

m

Subtotal... 1,71000 1,71000

COST DIRECTE 5,51269

0,5650510,25%DESPESES INDIRECTES

6,07774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,76m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE
o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre
parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i
material auxiliar i de fixació necessari

GG31470U Rend.: 9,620P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20956/R 21,000000,096A0112000 =xCap de collah

2,06133/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,83056/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,10145 4,10145
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

4,750004,750001,000BG31470U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE
o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

m

Subtotal... 4,75000 4,75000

COST DIRECTE 8,85145

0,9072710,25%DESPESES INDIRECTES

9,75872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,00u Subministrament i col·locació de Punt de llum amb
armadura de fundició d'al·limini i marc circular d'acer
inoxidable, nombre de fonts de llum 3 de 1 W tipus LED
3 CARANDINI o SIMILAR, amb grau de protecció
d'estanquitat general IP 68 i resistència de carrega de
1,500kg amb 1/2 m de cable de 3x0,75 mm2,
col·locada encastada al terra segons plànols totalment
connexionada i acabada. 

GHU0001 Rend.: 1,000P- 23

 €28,50u Subministrament i col·locació de Caixa de derivació i
connexió dels punts de llum quadrada d'acer
inoxidable, de 125x125x50 mm, i borns CLEMA-CEP
marca WAGO o equivalent, incloses premsaestopes i
material auxiliar de fixació i ancoratge 

GHU0002 Rend.: 1,000P- 24

 €1.363,35pa Partida alçada ajustificar pel Control de Qualitat a l'obra
en base a l'annex de Control de Qualitat.

XPA000CQ Rend.: 1,000P- 25

 €19.850,00u Partida alçada per a justificar la col·locació dels mòduls
metàl·lics mitjançant grues de gran tonatge. Inclou la
soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets
que serveixen com a recolzament provisional.

XPPJEM Rend.: 1,000P- 26
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.000,00pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vial,
senyalització, abalissament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació de la
direcció d'obra

XPAV01

 €7.457,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €11.044,58pa Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció

XPA100OC

 €3.531,76pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

 
  

1.2. Objecte 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l 'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 

garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).  
 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 

antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l 'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l 'obra que 

desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 

 
  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              
: 

GISA 

NIF            : B-65874245 
Adreça                 : C Galileu 18 
Població              : Barcelona 

Representant               
 : 

Pol Mir Riembau 

NIF                       : 4154869 A 

 

  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.S.S.   : Jaume Bandrés i Pons 

Titulació/ns  : Enginyer civil 
Col·legiat  núm.    : - 
Despatx professional : C de la Química 6 
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Població              : Barcelona 
 

  

4. DADES DEL PROJECTE 

 
  

4.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Jaume Bandrés i Pons 
Titulació/ns  : Enginyer civil 

Col·legiat  núm.    : - 
Despatx professional : C de la Química 6 
Població              : Barcelona 

 

  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

 
Coordinador de S & S 

designat pel promotor : 

 

Jaume Bandrés i Pons 
Titulació/ns  : Enginyer civil 
Col·legiat  núm.    : - 
Despatx professional : C de la quimica 6 

Població              : Barcelona 
 

  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Projecte constructiu de passarel·la metàl·lica sobre el pas a nivel a la población de Flaçà. Es 
tracta d’una estructura tipus gelosia d’obra nova amb perfils tubulars i dues rampes d’accés 
per salvar el desnivell, també metàl·liques i amb paviment enllistonat de fusta.  

 
  

4.4. Situació 

 
Emplaçament      : Flaçà 
Carrer,plaça  : C comerç  

Número               : 61 
Codi Postal              
: 

17463 

Població              : Flaçà (Girona) 
 

  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : sí 
Ferrocarril  : sí 
Línia Metro               : No 

Línia Autobús              
: 

sí 

  

Fax                      
 : 

 

E – mail               :  

Altres                   :  
 

  

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
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Consultori Local de Flaçà: Telf: 972888638 
Hospital de Palamós: Telf: 972600160 

  

4.7. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 200182.06.  
(Dos-cents mil cent vuitanta-dos euros amb sis cèntims). 
  

4.8. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos  mesos. 

  

4.9. Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones.  

  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:  
 

 Connexió de servei 

 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.  

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).  

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 
pas de vehicles. 

 

 Quadre General 
 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts  
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).  

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
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tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot  
seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.  

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).  
 

 Conductors 

 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats  
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

 Quadres secundaris 
 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.  

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:  
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 

 Connexions de corrent 

 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  

 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 

 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.  

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres  

aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional 
 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.  

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
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 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir -ne 
la inaccessibilitat a les persones. 

 

 Enllumenat portàtil 
 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat  

anticops i suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 

La distribució interior d’obra podrà realitzar -se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 

una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.  
  

5.3. Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  
  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 

persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 

addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.  
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents  

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció  
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les  
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 

en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 

de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,  

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les  
condicions particulars de gasos inflamables. 
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 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant  
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.  

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.  

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les  
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar -se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 

mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar -se els  
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.  

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar -se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un rec inte de l’edifici a un altre,  

evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets  
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar -se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,  
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,  
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 

capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, aix í com sorra i terra a on es maneguin líquids  
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre -la. En el cas de grans quantitats 

d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments  
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.  

  

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 
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6.1. Serveis higiènics 

 
 Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 

per a cada 25 persones 
 

 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 

2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
  

6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

6.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar -se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 
 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua  (1 aixeta 
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 
  

6.4. Local de descans 

 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.  
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  

6.5. Local d'assistència a accidentats 

 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 

locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

 una farmaciola, 

 una llitera, 

 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 

prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de te nir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.  

 



FLAÇÀ 
 
 

 

 

 

 Pàgina:  8 
 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat  
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 

mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 

 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.  

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:  
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 

el material utilitzat o caducat. 
  

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 

desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  

8. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
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REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 

MURS GUIA ) 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  

9. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 

l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguri dad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees , d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  

10. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

10.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  

10.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 

de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.  
 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat . 
 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.  
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En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.  
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,  

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats  
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els  
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,  
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 

treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs  

d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències  
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls  

sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix art ístic lineal.  

Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, aix í com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 
  

10.3. Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 



FLAÇÀ 
 
 

 

 

 

 Pàgina:  11 
 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.  
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 

l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  

10.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:  
 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de s ílice lliure (Si O 2) que 

és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 

problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i  
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.  

 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els op eraris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 

suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
part ícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:  
 

 Escombrat i neteja de locals 
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 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’ estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, aix í com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 

l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  

10.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.  
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.  

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement  sobre superfícies de suport  
provisionals. 
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8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.  
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 

donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  
  

10.6. Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 

(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 

dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el l ímit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.  

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 
 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·l í i no dispersar-se 
ràpidament, pot produi r cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 

professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.  
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 

dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant  
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 
 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.  
 

Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 

nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:  
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UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 

indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 

mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.  

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 

resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.  
 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 

involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.  

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea ad equadament protegida.  

Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant  
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 

que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 

de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.  
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant  
qualsevol tipus de protecció facial. 

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació  dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 

eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 

exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 

propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 

continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment  
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat  
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polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 

causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 

d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.  
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 

quatre classes següents: 
 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.  

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 

resposta de centelles. 
 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;  
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós , 

però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major l ímit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 

la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,  
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.  

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs  
làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els  
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 

treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.  
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent  
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris  

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,  

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 

l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.  
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als  

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 

al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials  
inflamables o explosius. 

 

- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 

de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 

per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.  
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.  

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 

- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins  

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació.  

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.  

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 

pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 

que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.  
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant  
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment  
d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
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ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  

10.7. Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 

de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.  

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.  

 Identificació de t rajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.  

 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:  

 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 

amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.  

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.  

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.  

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.  

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.  

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni -14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.  
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 

el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiol ògica 
contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 

 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.  
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot  

tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acum ulatiu de les  
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radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i  
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.  

 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint  

la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 

també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.  
 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 

roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).  
 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s ’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut  
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.  

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es real itzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.  

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.  

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 

que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat  

i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.  

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:  
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:  
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.  
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer -ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.  

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,  

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat  
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.  

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors  
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i t raginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,  
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.  
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.  

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.  

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.  

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 

per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de t ractar -se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.  

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.  

  

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà  
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 

personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

  
Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 

altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 

d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 

En absència d’homologació o certi ficació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i  Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de t reball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament  

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 

prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist -i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.  

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

15. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003.  D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:  

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l ’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin  

perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels ''Recursos preventius '' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  
 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l ’activitat desenvolupada, els  

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.  

2. Treballs en els quals l ’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 

a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
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4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.  

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10.  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES 
I TESAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
  

  

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 

Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 

complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 

després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 

tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
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 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.  

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar -se quan, mitjançant  
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.  

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:  
 

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs  
adequats i tenir la resistència suficient. 

12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.  

13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.  

15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.  

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 

l’obra, etc.) 
 
 

 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 

fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.  

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  
 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i  als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 

l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.  
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació  dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

17.1. Normes de Policia 

 
 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 

de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.  
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 

l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús  
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra  
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc  personal i/o comú per a l’obra i 

l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  

17.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra  

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai ll iure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.  
 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.  

 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta cent ímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 

la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
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seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 

aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.  
 

 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.  
 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:  

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta cent ímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.  
 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.  
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

17.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 

xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
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elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.  
 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  

17.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi  
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.  
 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 
 

 Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 

l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.  

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.  

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 

una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 

 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.  
 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.  
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.  

 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.  

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública  
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.  

 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 

horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 

les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
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tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

17.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 

la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.  

 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 

ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.  
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les m olèsties que determinades operacions 

poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.  
 

 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.  
 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.  
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

17.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

17.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 

de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,  

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 

m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sob repassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 

 
  

 Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament.  

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.  

 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·li ques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.  

 

 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
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diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.  
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 

obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 

vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 

rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).  
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 

 Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  

 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 
 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el s ímbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 
 

 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.  

 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.  

 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
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acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  
  

17.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 

sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.  
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.  
 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 
A causa de la implantació del tancament de l’obra,  ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.  
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

18.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents:  

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 
  

18.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 
 
16.  Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separa nt 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17.  Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 

lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

18.  Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’ob ra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 

a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es co l·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.  

19.  En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
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contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

19. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 

són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.  

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 

seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.  
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

20. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  

21. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: CABINA MÀQUINES  
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MARTELL PNEUMÀTIC 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 

/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de f orma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

/27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i f ixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´́ , 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs  

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 

/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´́ , 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /3 /6 /9 /12 

/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

3 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 

MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´́ , 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /3 /4 /6 /12 

/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 

  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONA MENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 

FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTA MENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIV ES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 
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H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 

amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´́ , 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 

/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals  4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 

ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 

homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres  antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectif icada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de f leix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 

segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, f ixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca f ixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 f ixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 

desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i f ixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D'ACER 

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. 
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 

CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ D'OBJECTES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA 

TREBALLS AMB SERRA RADIAL 

TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 

 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 
MUNTATGE D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA   

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL 

(SOLDADURA) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 

/21 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 

policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 

inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /20 /21 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectif icada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

10 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 

d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 

UNE-EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 

i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, f ixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca f ixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 f ixats al 

sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /9 /11 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 

de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 3 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

15 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 

/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
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/21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres  2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals  4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 /11 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /15 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000079 Realitzar els treballs a ĺ aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 
soldadura 

19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 /21 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 /21 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 /21 

I0000096 No fumar 20 /21 

I0000097 Substituir l'inf lamable per no infamable 21 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

11 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIV ES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 

/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 

1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

/10 /11 /14 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 



FLAÇÀ 
 
 

 

 

 

 Pàgina:  50 
 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 

puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de f leix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 

/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 

tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de f il trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 

amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 

6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 

1 /4 
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i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, f ixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 

forca f ixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superf icials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, f ixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 f ixats al 

sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 

les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals  4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries  1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA  

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 /14 
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UNE-EN 168 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1446004 u Semimàscara de protecció f iltrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 

/12 /14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de f leix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 

homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix  

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, f ixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca f ixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4  

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 f ixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

2 /4 /6 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 

/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals  4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específ ic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i f ixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

1 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
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G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 

 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIV ES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 

homologat segons UNE-EN 14593-1 

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 /14 /16 /18 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs  

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 

clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
f ixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, f ixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 f ixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 

°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè  taronja, 

f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 3 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 

elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

4 /13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 

  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
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 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs  

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 

alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, f ixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 

formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca f ixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 

/15 /16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
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I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 

  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló  
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 

un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals  4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i f ixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a ĺ aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

4 /13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 

  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIV ES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 

/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 

d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 

/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 

mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´́ , 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 

vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 
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3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 

subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs  

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 

/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc , de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 

amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor  15 

I0000079 Realitzar els treballs a ĺ aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modif icació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

3 /11 /13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 

ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 

d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
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segons UNE-EN 340 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 

trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 

homologada segons UNE-EN 340 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
f ixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, f ixada amb 

cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 

perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 

I0000008 Personal qualif icat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planif icació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i f ixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 

11 /13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verif icar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 
  

 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOV IMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 

XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 

d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats 

segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de f leix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de f il trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, f ixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 

f ixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, f ixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /9 /10 /13 

/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i f ixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específ ica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000161 Verif icar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verif icar que les linies no estan en 
tensió 

16 

 

  
 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIV ES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectif icada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge f lexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 

/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 

soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´́ , 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable f iador per al cinturó de seguretat, f ixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
f ixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perf ils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista f ins 12 m, f ixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 

rectangular, per ser vista f ins 12 m de distància, f ixada i amb el desmuntatge inclòs  

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 

/24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 

un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planif icar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planif icació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planif icació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o f leixos originals  4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específ ic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planif icació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planif icar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
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I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planif icació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verif icar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  

22. Signatures 
 

 
Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
 

Jaume Bandrés i Pons 
 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

 I 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/09/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,19000h Oficial 1aA0121000

 €18,19000h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €18,79000h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,79000h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,15000h Ajudant ferrallistaA0134000

 €16,15000h Ajudant muntadorA013M000

 €15,23000h ManobreA0140000

 €15,77000h Manobre especialistaA0150000



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/09/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,83000h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanaC1311120

 €33,57000h Retroexcavadora petitaC1315010

 €7,30000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €37,36000h Camió gruaC1503000

 €39,38000h Camió grua de 5 tC1503500

 €1,47000h Formigonera de 165 lC1705600

 €24,19000h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

C1B02B00

 €34,73000h Màquina per a clavar muntants metàl.licsC1B0A000



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/09/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,85000m3 AiguaB0111000

 €13,34000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €12,17000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €76,19000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €0,74000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €2,19000m2 Tela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm

B0A236VF

 €12,72000cu Claus d'impacte d'acerB0A30B00

 €0,98000kg Clau acerB0A31000

 €0,71000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €4,04000u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer,
de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera

B0AAP120

 €0,82000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d
9 mm

B0AC112D

 €0,44000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B27000

 €0,46000kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,97000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36 092

B0B34121

 €0,37000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €202,51000m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €2,64000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,14000m FleixB0DZ4000

 €0,07000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €3,28000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

B1411111

 €10,92000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE EN 812

B1411115

 €17,16000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

B1411117

 €11,96000u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE EN 812

B141211D



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/09/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,69000u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE EN
397

B141300F

 €23,95000u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731

B1414119

 €25,64000u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE EN 812, UNE
EN 352 i UNE EN 1731

B141411B

 €5,21000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167
i UNE EN 168

B1421110

 €4,53000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

B1423230

 €6,26000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

B1424340

 €7,50000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

B142AC60

 €6,47000u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

B142BA00

 €15,48000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 1731

B142CD70

 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

B1431101

 €16,85000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

B1432012

 €14,00000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE EN
352, UNE EN 397 i UNE EN 458

B1433115

 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

B1445003

 €9,52000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

B1446004



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/09/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,72000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 136

B1447005

 €0,96000u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN
12083

B144D205

 €2,70000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE EN 141 i UNE EN 12083

B144E406

 €488,96000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE
EN 139

B144N030

 €2,10000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

B1455710

 €10,22000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE EN 511 i UNE EN 420

B1457520

 €4,69000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN
420

B1459630

 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

B145C002

 €3,17000u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE EN
374-1,-2,-3 i UNE EN 420

B145E003

 €6,00000u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE
EN 420

B145F004

 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE EN 420

B145K153

 €36,78000u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE EN 420

B145K397

 €4,93000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE
EN 346, UNE EN 347

B1461110
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 €14,13000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

B1461164

 €53,59000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

B1463253

 €20,60000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE
EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

B1465275

 €23,25000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

B1465277

 €23,80000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

B1465376

 €2,09000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

B146J364

 €12,91000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
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 €48,23000u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

B147D102

 €511,19000u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 353-2

B147D405

 €33,06000u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

B147K602

 €43,30000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN
795

B147L005

 €84,18000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE EN 813

B147M007

 €21,61000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €22,97000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340

B1481242

 €74,90000u Granota de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

B1481343

 €20,97000u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

B1481442

 €19,72000u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348

B1481654

 €8,86000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

B1482222
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 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

B1482320

 €8,86000u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

B1482422

 €14,15000u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

B1483344

 €13,73000u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

B1485140

 €18,79000u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE
EN 471

B1485800

 €25,79000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

B1486241

 €6,49000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

B1487350

 €23,58000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

B1488580

 €17,53000u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

B1489790

 €21,64000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE EN 340/UNE EN 471

B148D900

 €17,81000u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

B14Z1100

 €0,70000m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetralsB1510001

 €0,59000m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

B1510003

 €3,64000m2 Manta ignífuga per a 5 usosB1510005

 €2,95000m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures

B1510007

 €16,47000u Suport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos

B1510009

 €2,45000u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usosB1510011

 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

B1511215
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 €2,86000u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos

B151ABB7

 €1,11000u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

B1520003

 €19,35000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

B1520007

 €52,05000u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular

B1520029

 €1,18000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €1,19000u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos

B1530005

 €47,32000u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

B15A0015

 €279,50000u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

B15A0017

 €199,60000u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

B15A0029

 €59,46000u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió
(UNE 204-001-99)

B15B0002

 €173,22000u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2
m

B15B0003

 €406,40000u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

B15B0004

 €400,55000u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

B15B0005

 €15,03000u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

B15B0006

 €83,15000u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

B15B0007

 €0,10000m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetreB15Z1200

 €0,37000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetreB15Z1500

 €0,35000m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetreB15Z2500

 €3,37000m Cable d'acer per a subjecció de malles protectoresB3L2C000

 €0,70000kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €0,77000kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z501A
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 €1,29000kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

B44Z502J

 €7,70000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl.lica

B64M2201

 €1,03096m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per a
fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

B6AA211A

 €0,47478u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZAF0A

 €2,86000m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie

B7721B10

 €6,79000kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €10,95000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €5,76000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €2,82000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de d 10 cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAA007

 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €7,44000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €12,31000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €8,39000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015

 €5,77000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

BBBAD017

 €7,44000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025
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 €5,11000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

BBBAE001

 €9,04000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

BBBAF004

 €69,42000u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de
color ambre normal de vehicles 11/200

BBBJ0030

 €8,64000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

BBC12302

 €5,60000u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara
de 40 cm d'alçària

BBC16600

 €0,14000m Cinta d'abalisamentBBC19000

 €0,07000m Garlanda d'abalisament reflectoraBBC1D000

 €1,86000m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè de color vermell i blanc alternats

BBC1E000

 €118,92000u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable

BBC1HGK0

 €21,44000u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00

 €9,99000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

BBC1KJ04

 €3.930,50000u Cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 )BBC1R800

 €25,39000u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos

BBL11102

 €67,16000u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per
a 2 usos

BBL12702

 €88,03000u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora,
per a 2 usos

BBL1APD2

 €4,86000u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barreraBBLZC000

 €14,67000m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO

BBM2AA00

 €101,82000m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New
Jersey

BBM2BB00

 €3,70000m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

BBMZP010

 €1,76000m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
1/8´´, segons la norma DIN 2440 ST-35

BF211200
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 €2.347,20000u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

BQU15314

 €202,76000mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A

 €3.455,31000u Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

BQU1A504

 €141,42000mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1A50A

 €2.537,56000u Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

BQU1H534

 €132,40000mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1H53A

 €45,37000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €164,46000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500

 €369,88000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones

BQU25700
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 €41,35000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500

 €80,09000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

BQU27900

 €96,06000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €471,36000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos

BQU2D102

 €76,65000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €45,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €0,82000u Penja-robes per a dutxaBQU2P000

 €99,05000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €27,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €167,82000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 28/09/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,15450m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,34700/R 15,770001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,34700 17,34700
Maquinària:

0,88200/R 1,470000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,88200 0,88200
Materials:

0,153000,850000,180B0111000 =xAiguam3

8,6710013,340000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

18,8635012,170001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

15,2380076,190000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacst

Subtotal... 42,92550 42,92550

COST DIRECTE 61,15450

61,15450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64110kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09095/R 18,190000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,08075/R 16,150000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,17170 0,17170
Materials:

0,007400,740000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,462000,440001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,46940 0,46940

COST DIRECTE 0,64110

0,64110COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,09u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE EN
812

H1411112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,280003,280001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

u

17,8100017,810001,000B14Z1100 =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

u

Subtotal... 21,09000 21,09000

COST DIRECTE 21,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,92u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE EN 812

H1411115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,9200010,920001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE EN 812

u

Subtotal... 10,92000 10,92000

COST DIRECTE 10,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,16u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

H1411117 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,1600017,160001,000B1411117 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 352

u

Subtotal... 17,16000 17,16000

COST DIRECTE 17,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,96u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE EN 812

H141211D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,9600011,960001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE EN 812

u

Subtotal... 11,96000 11,96000

COST DIRECTE 11,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,69u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE EN
397

H141300F Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,6900012,690001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE EN
397

u

Subtotal... 12,69000 12,69000

COST DIRECTE 12,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,95u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible ,
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731

H1414119 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,9500023,950001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE EN 812 i UNE EN 1731

u

Subtotal... 23,95000 23,95000

COST DIRECTE 23,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,64u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible , homologat segons UNE EN 812, UNE
EN 352 i UNE EN 1731

H141411B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,6400025,640001,000B141411B =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE EN 812, UNE
EN 352 i UNE EN 1731

u

Subtotal... 25,64000 25,64000

COST DIRECTE 25,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,53u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

H1423230 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,530004,530001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

u

Subtotal... 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 4,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,26u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

H1424340 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,260006,260001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circular de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

u

Subtotal... 6,26000 6,26000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,47u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

H142BA00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,470006,470001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

u

Subtotal... 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,47000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,48u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 1731

H142CD70 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,4800015,480001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE EN 1731

u

Subtotal... 15,48000 15,48000

COST DIRECTE 15,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,00u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE EN
352, UNE EN 397 i UNE EN 458

H1433115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0000014,000001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE EN
352, UNE EN 397 i UNE EN 458

u

Subtotal... 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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14,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,52u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

H1446004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,520009,520001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

u

Subtotal... 9,52000 9,52000

COST DIRECTE 9,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,72u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 136

H1447005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,7200011,720001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 136

u

Subtotal... 11,72000 11,72000

COST DIRECTE 11,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN
12083

H144D205 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,960000,960001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN
12083

u

Subtotal... 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 0,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE EN 141 i UNE EN 12083

H144E406 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,700002,700001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE EN 141 i UNE EN 12083

u
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Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €488,96u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE
EN 139

H144N030 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

488,96000488,960001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE
EN 139

u

Subtotal... 488,96000 488,96000

COST DIRECTE 488,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

488,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,22u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE EN 511 i UNE EN 420

H1457520 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,2200010,220001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE EN 511 i UNE EN 420

u

Subtotal... 10,22000 10,22000

COST DIRECTE 10,22000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE EN 388 i UNE EN 420

u

Subtotal... 5,44000 5,44000
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COST DIRECTE 5,44000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,17u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE EN
374-1,-2,-3 i UNE EN 420

H145E003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,170003,170001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE EN
374-1,-2,-3 i UNE EN 420

u

Subtotal... 3,17000 3,17000

COST DIRECTE 3,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,00u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE
EN 420

H145F004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,000006,000001,000B145F004 =xParella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE EN 471 i UNE
EN 420

u

Subtotal... 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 6,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,45u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE EN 420

H145K153 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE EN 420

u

Subtotal... 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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19,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,78u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE EN 420

H145K397 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

36,7800036,780001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE EN 420

u

Subtotal... 36,78000 36,78000

COST DIRECTE 36,78000

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,93u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE
EN 346, UNE EN 347

H1461110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE
EN 346, UNE EN 347

u

Subtotal... 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,13u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1300014,130001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

u
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Subtotal... 14,13000 14,13000

COST DIRECTE 14,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,25u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

H1465277 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,2500023,250001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

u

Subtotal... 23,25000 23,25000

COST DIRECTE 23,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,80u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

H1465376 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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23,8000023,800001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

u

Subtotal... 23,80000 23,80000

COST DIRECTE 23,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,090002,090001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm
de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

u

Subtotal... 2,09000 2,09000

COST DIRECTE 2,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,91u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,9100012,910001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 12,91000 12,91000

COST DIRECTE 12,91000

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €48,23u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

H147D102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

48,2300048,230001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

u

Subtotal... 48,23000 48,23000

COST DIRECTE 48,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €511,19u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 353-2

H147D405 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

511,19000511,190001,000B147D405 =xSistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 353-2

u

Subtotal... 511,19000 511,19000

COST DIRECTE 511,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

511,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,06u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

H147K602 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

33,0600033,060001,000B147K602 =xSistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

u

Subtotal... 33,06000 33,06000

COST DIRECTE 33,06000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,06000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,30u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN
795

H147L005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

43,3000043,300001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN
795

u

Subtotal... 43,30000 43,30000

COST DIRECTE 43,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,18u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual
per prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE EN 813

H147M007 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

84,1800084,180001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual
per prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE EN 813

u

Subtotal... 84,18000 84,18000

COST DIRECTE 84,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,61u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,6100021,610001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 21,61000 21,61000

COST DIRECTE 21,61000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,61000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,97u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340

H1481242 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 22,97000 22,97000

COST DIRECTE 22,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,90u Granota de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

H1481343 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 74,90000 74,90000

COST DIRECTE 74,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,97u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

H1481442 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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20,9700020,970001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 20,97000 20,97000

COST DIRECTE 20,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348

H1481654 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,7200019,720001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE
EN 470-1 i UNE EN 348

u

Subtotal... 19,72000 19,72000

COST DIRECTE 19,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,86u Camisa de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

H1482320 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,86u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

H1482422 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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8,860008,860001,000B1482422 =xCamisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,73u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,7300013,730001,000B1485140 =xArmilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

u

Subtotal... 13,73000 13,73000

COST DIRECTE 13,73000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,79u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE
EN 471

H1485800 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,7900018,790001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE
EN 471

u

Subtotal... 18,79000 18,79000

COST DIRECTE 18,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,79u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

H1486241 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

25,7900025,790001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

u

Subtotal... 25,79000 25,79000

COST DIRECTE 25,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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25,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,53u Jaqueta de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%) ,color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

H1489790 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,5300017,530001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 17,53000 17,53000

COST DIRECTE 17,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,64u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE EN 340/UNE EN 471

H148D900 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,6400021,640001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectores a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE EN 340/UNE EN 471

u

Subtotal... 21,64000 21,64000

COST DIRECTE 21,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,04m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

H1511015 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,35500 8,35500
Materials:

0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

0,444001,110000,400B1520003 =xAncoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

u

Subtotal... 0,68400 0,68400
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COST DIRECTE 9,03900

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,03900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,11m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

H1511017 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,35500 8,35500
Materials:

1,968000,820002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d
9 mm

m

0,240000,150001,600B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

1,5480019,350000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

u

Subtotal... 3,75600 3,75600

COST DIRECTE 12,11100

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,11100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,01m2 Protecció de talús amb malla metàl.lica, una de triple
torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, amb
làmina de polietilè d'alta densitat, ancorada amb barres
d'acer corrugades i subjectada amb cables

H1511212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,09200/R 15,230000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,09200 6,09200
Materials:

2,190002,190001,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm

m2

0,414000,460000,900B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

0,438103,370000,130B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm

3,432002,860001,200B7721B10 =xLàmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie

m2

0,440001,760000,250BF211200 =xTub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
1/8´´, segons la norma DIN 2440 ST-35

m

Subtotal... 6,91410 6,91410
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COST DIRECTE 13,00610

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,00610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,13m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

H1512005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81900/R 18,190000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34200 3,34200
Materials:

0,708000,590001,200B1510003 =xMalla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

m2

0,080000,100000,800B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem

Subtotal... 0,78800 0,78800

COST DIRECTE 4,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,86m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les
façanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre,
xarxa de seguretathoritzontal i amb el desmuntatge
inclòs

H1512007 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63800/R 18,190000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,04600/R 15,230000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,68400 6,68400
Materials:

4,1175016,470000,250B1510009 =xSuport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos

u

0,612502,450000,250B1510011 =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usosu

0,450000,150003,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 11,86400

0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,86400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,98m2 Protecció de projecció de partícules incandescents
amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida
i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs

H1512010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81900/R 18,190000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34200 3,34200
Materials:

4,368003,640001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usosm2

0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

0,092500,370000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem

Subtotal... 4,64050 4,64050

COST DIRECTE 7,98250

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,98250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,20m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de
les escales en tota l'alçària amb xarxa-teló
normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1512013 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36650/R 18,190000,350A0121000 =xOficial 1ah

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,69700 11,69700
Materials:

0,2544012,720000,020B0A30B00 =xClaus d'impacte d'acercu

0,014000,140000,100B0DZ4000 =xFleixm

0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

0,050000,100000,500B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem

Subtotal... 0,49840 0,49840
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COST DIRECTE 12,19540

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,19540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,97m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d
nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb
ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de D, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs

H1512212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,35500 8,35500
Materials:

0,900000,150006,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

0,657802,860000,230B151ABB7 =xPescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos

u

0,999000,370002,700B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem

1,057820,641101,650D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 3,61462 3,61462

COST DIRECTE 11,96962

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,96962COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,98m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d'obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta
de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

H151A1K1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81900/R 18,190000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34200 3,34200
Materials:
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0,426000,710000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

0,028000,140000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,63400 0,63400

COST DIRECTE 3,97600

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,97600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,19m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,35500 8,35500
Materials:

0,098000,980000,100B0A31000 =xClau acerkg

1,332000,370003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40502202,510000,002B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 1,83502 1,83502

COST DIRECTE 10,19002

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,19002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,23m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

H1521431 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81900/R 18,190000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34200 3,34200
Materials:

1,295000,370003,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,590001,180000,500B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

Subtotal... 1,88500 1,88500
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COST DIRECTE 5,22700

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,22700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,40m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,35500 8,35500
Materials:

0,580802,640000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,245000,070003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,2230961,154500,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 2,04889 2,04889

COST DIRECTE 10,40389

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,40389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,96m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa
superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a
terra i subjecció amb cables d'acer de d 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs

H1529013 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,73300/R 18,190000,700A0121000 =xOficial 1ah

10,66100/R 15,230000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,39400 23,39400
Maquinària:

3,47300/R 34,730000,100C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh

Subtotal... 3,47300 3,47300
Materials:

0,300000,150002,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2
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16,850003,370005,000B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm

16,940000,7700022,000B44Z501A =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 34,09000 34,09000

COST DIRECTE 60,95700

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,95700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,33m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81900/R 18,190000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34200 3,34200
Materials:

0,984000,820001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d
9 mm

m

Subtotal... 0,98400 0,98400

COST DIRECTE 4,32600

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,32600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20m Barana de protecció prefabricada per a forats
d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

H152M671 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72850/R 18,190000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01300 5,01300
Materials:

1,190001,190001,000B1530005 =xBarana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos

u

Subtotal... 1,19000 1,19000

COST DIRECTE 6,20300

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,20300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,23m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçària 1
m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5
m i amb el desmuntatge inclòs

H152N681 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18280/R 18,190000,120A0121000 =xOficial 1ah

1,82760/R 15,230000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,01040 4,01040
Materials:

0,580802,640000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,168000,070002,400B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

0,472001,180000,400B1526EK6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

Subtotal... 1,22080 1,22080

COST DIRECTE 5,23120

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,23120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,14m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils
d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols
passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30
°, desmuntatge inclòs

H152PB21 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19000/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,42000 33,42000
Materials:

5,373204,040001,330B0AAP120 =xAncoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer,
de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i
volandera

u

5,846000,3700015,800B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

38,500000,7000055,000B44Z5011 =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 49,71920 49,71920

COST DIRECTE 83,13920

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,13920COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €113,79m Estacada de protecció contra despreniments del
terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla
galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer sobre posts de perfils d'acer
IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables
d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

H152R013 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,37100/R 18,190000,900A0121000 =xOficial 1ah

13,70700/R 15,230000,900A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,07800 30,07800
Maquinària:

3,47300/R 34,730000,100C1B0A000 =xMàquina per a clavar muntants metàl.licsh

Subtotal... 3,47300 3,47300
Materials:

6,570002,190003,000B0A236VF =xTela metàl.lica de triple torsió de filferro galvanitzat de
80 mm de pas de malla i de D 2,4 mm

m2

2,910000,970003,000B0B34121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36 092

m2

30,330003,370009,000B3L2C000 =xCable d'acer per a subjecció de malles protectoresm

40,425000,7700052,500B44Z501A =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 80,23500 80,23500

COST DIRECTE 113,78600

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,78600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,14m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures amb xarxa de seguretat ancorat
perimetralment i amb el desmuntatge inclòs

H152T023 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72850/R 18,190000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01300 5,01300
Materials:

2,950002,950001,000B1510007 =xMatalàs de seguretat per a protecció de projeccions per
voladures

m2

0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
D nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 3,13000 3,13000
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COST DIRECTE 8,14300

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,14300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,72m3 Barrera de seguretat contra despreniments en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

H152V017 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,07190/R 15,230000,530A0140000 =xManobreh

7,09650/R 15,770000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,16840 15,16840
Maquinària:

0,89660/R 44,830000,020C1311120 =xPala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjanah

5,37120/R 33,570000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

3,28500/R 7,300000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 9,55280 9,55280

COST DIRECTE 24,72120

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,72120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,06u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular acoblat a barana i amb el
desmuntatge inclòs

H152W029 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18280/R 18,190000,120A0121000 =xOficial 1ah

1,82760/R 15,230000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,01040 4,01040
Materials:

52,0500052,050001,000B1520029 =xComporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular

u

Subtotal... 52,05000 52,05000

COST DIRECTE 56,06040

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,06040COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €181,68u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

H1542013 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,38000/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

30,46000/R 15,230002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 66,84000 66,84000
Materials:

22,400000,7000032,000B1510001 =xVela de polietilè perforada amb traus perimetralsm2

29,750000,3500085,000B15Z2500 =xCorda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetrem

62,694001,2900048,600B44Z502J =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
galvanitzat

kg

Subtotal... 114,84400 114,84400

COST DIRECTE 181,68400

0,00%DESPESES INDIRECTES

181,68400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,38m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent,
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat,
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

H1549002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,09500/R 18,190000,500A0121000 =xOficial 1ah

7,61500/R 15,230000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,71000 16,71000
Materials:

36,750000,7000052,500B44Z5011 =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

19,250007,700002,500B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl.lica

m2

3,6692761,154500,060D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 59,66927 59,66927

COST DIRECTE 76,37927

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,37927COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €202,65u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge
inclòs

H154M029 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,04600/R 15,230000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,04600 3,04600
Materials:

199,60000199,600001,000B15A0029 =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

u

Subtotal... 199,60000 199,60000

COST DIRECTE 202,64600

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,64600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €281,02u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col.locat

H15A2017 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52300 1,52300
Materials:

279,50000279,500001,000B15A0017 =xExtractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

u

Subtotal... 279,50000 279,50000

COST DIRECTE 281,02300

0,00%DESPESES INDIRECTES

281,02300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,15u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

H15B0007 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

83,1500083,150001,000B15B0007 =xPantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

u

Subtotal... 83,15000 83,15000

COST DIRECTE 83,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,46u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió
(UNE 204-001-99)

H15B2002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,4600059,460001,000B15B0002 =xBanqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió
(UNE 204-001-99)

u

Subtotal... 59,46000 59,46000

COST DIRECTE 59,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €173,22u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2
m

H15B3003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

173,22000173,220001,000B15B0003 =xEscala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2
m

u

Subtotal... 173,22000 173,22000

COST DIRECTE 173,22000

0,00%DESPESES INDIRECTES

173,22000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,40u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

H15B4004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

406,40000406,400001,000B15B0004 =xBastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre,
d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

u

Subtotal... 406,40000 406,40000

COST DIRECTE 406,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

406,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €434,57u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de
distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat

H15B5005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,79000/R 18,790001,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,02000 34,02000
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Materials:

400,55000400,550001,000B15B0005 =xEquip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de
distribució amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària
màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

u

Subtotal... 400,55000 400,55000

COST DIRECTE 434,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

434,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,03u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3

H15B6006 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,0300015,030001,000B15B0006 =xAïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en
tensió, de llargària 3 m

u

Subtotal... 15,03000 15,03000

COST DIRECTE 15,03000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000

 €17,34m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs

HB2A1111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21828/R 18,190000,012A0121000 =xOficial 1ah

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,74128 1,74128
Materials:

14,6700014,670001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO

m

0,925003,700000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

m

Subtotal... 15,59500 15,59500

COST DIRECTE 17,33628

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,33628COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €118,91m Barrera rígida en forma de campana de cares
arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

HB2C1000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190000,250A0121000 =xOficial 1ah

7,61500/R 15,230000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,16250 12,16250
Maquinària:

4,92250/R 39,380000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,92250 4,92250
Materials:

101,82000101,820001,000BBM2BB00 =xBarrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New
Jersey

m

Subtotal... 101,82000 101,82000

COST DIRECTE 118,90500

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,90500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,31m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

HBA31011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91130/R 18,190000,270A0121000 =xOficial 1ah

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,24180 10,24180
Maquinària:

2,17710/R 24,190000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

h

Subtotal... 2,17710 2,17710
Materials:

4,888806,790000,720B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

Subtotal... 4,88880 4,88880

COST DIRECTE 17,30770

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,30770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,39u Placa amb pintura reflectora circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11261 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

67,1600067,160001,000BBL12702 =xPlaca circular, de D 90 cm, amb pintura reflectora, per
a 2 usos

u

Subtotal... 67,16000 67,16000

COST DIRECTE 82,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,95u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,9500010,950001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 10,95000 10,95000

COST DIRECTE 10,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,26u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21301 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

88,0300088,030001,000BBL1APD2 =xPlaca informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora,
per a 2 usos

u

Subtotal... 88,03000 88,03000

COST DIRECTE 103,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,82u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
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Materials:

2,820002,820001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de d 10 cm, per ésser vista fins 3 m

u

5,770005,770001,000BBBAD017 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

u

Subtotal... 8,59000 8,59000

COST DIRECTE 23,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,43u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 13,20000 13,20000

COST DIRECTE 28,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,67u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:
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7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 22,67000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,11u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,110005,110001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

u

Subtotal... 5,11000 5,11000

COST DIRECTE 5,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,58u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

u

9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

u

Subtotal... 21,35000 21,35000

COST DIRECTE 36,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €113,76u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de
color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
el desmuntatge inclòs

HBBJ0002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,18500/R 18,790001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,15000/R 16,150001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,33500 44,33500
Materials:

69,4200069,420001,000BBBJ0030 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210
mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de
color ambre normal de vehicles 11/200

u

Subtotal... 69,42000 69,42000

COST DIRECTE 113,75500

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,75500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,94u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30460/R 15,230000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30460 0,30460
Materials:

8,640008,640001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

u

Subtotal... 8,64000 8,64000

COST DIRECTE 8,94460

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,94460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,90u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb
piqueta de 70 cm d'alçària i clavada

HBC16632 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30460/R 15,230000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30460 0,30460
Materials:

5,600005,600001,000BBC16600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara
de 40 cm d'alçària

u

Subtotal... 5,60000 5,60000
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COST DIRECTE 5,90460

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,90460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98995/R 15,230000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,98995 0,98995
Materials:

0,140000,140001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm

0,076930,641100,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,21693 0,21693

COST DIRECTE 1,20688

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,20688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1D081 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82760/R 15,230000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,82760 1,82760
Materials:

0,070000,070001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectoram

0,076930,641100,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,14693 0,14693

COST DIRECTE 1,97453

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,97453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,93u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1E001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98995/R 15,230000,065A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,98995 0,98995
Materials:
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1,860001,860001,000BBC1E000 =xCadena de delimitació de zona de perill amb baules de
polietilè de color vermell i blanc alternats

m

0,076930,641100,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 1,93693 1,93693

COST DIRECTE 2,92688

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,92688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,61u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable i amb el desmuntatge inclòs

HBC1HGK1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,82760/R 15,230000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,82760 1,82760
Materials:

118,92000118,920001,000BBC1HGK0 =xBalisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica
recarregable

u

4,860004,860001,000BBLZC000 =xSuport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrerau

Subtotal... 123,78000 123,78000

COST DIRECTE 125,60760

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,60760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,20u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76150/R 15,230000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,76150 0,76150
Materials:

21,4400021,440001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa de color ambreu

Subtotal... 21,44000 21,44000

COST DIRECTE 22,20150

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,20150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,91m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91380/R 15,230000,060A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,91380 0,91380
Materials:

3,996009,990000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos

m

Subtotal... 3,99600 3,99600

COST DIRECTE 4,90980

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,90980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.938,12u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1R801 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,61500/R 15,230000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,61500 7,61500
Materials:

3.930,500003.930,500001,000BBC1R800 =xCascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 )u

Subtotal... 3.930,50000 3.930,50000

COST DIRECTE 3.938,11500

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.938,11500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €372,16u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,28450 2,28450
Materials:

369,88000369,880001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones

u

Subtotal... 369,88000 369,88000

COST DIRECTE 372,16450

0,00%DESPESES INDIRECTES

372,16450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,42u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

80,0900080,090001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones

u

Subtotal... 80,09000 80,09000

COST DIRECTE 85,42050

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,42050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €473,64u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,28450 2,28450
Materials:

471,36000471,360001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos

u

Subtotal... 471,36000 471,36000

COST DIRECTE 473,64450

0,00%DESPESES INDIRECTES

473,64450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,28u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

3,280003,280001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

u

Subtotal... 3,28000 3,28000

COST DIRECTE 3,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,21u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167
i UNE EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,210005,210001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167
i UNE EN 168

u

Subtotal... 5,21000 5,21000

COST DIRECTE 5,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,24u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE EN 352-2 i UNE EN 458

u

Subtotal... 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,85u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8500016,850001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

u

Subtotal... 16,85000 16,85000

COST DIRECTE 16,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

u

Subtotal... 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 1,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,100002,100001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

u

Subtotal... 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 2,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN
420

H1459630 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,690004,690001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN
420

u

Subtotal... 4,69000 4,69000

COST DIRECTE 4,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,59u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

53,5900053,590001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid,
sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

u

Subtotal... 53,59000 53,59000

COST DIRECTE 53,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,60u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE
EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

H1465275 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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20,6000020,600001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE
EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

u

Subtotal... 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,86u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,860008,860001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,15u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1500014,150001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE EN 340

u

Subtotal... 14,15000 14,15000

COST DIRECTE 14,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,49u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,490006,490001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

u

Subtotal... 6,49000 6,49000

COST DIRECTE 6,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,58u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

u

Subtotal... 23,58000 23,58000

COST DIRECTE 23,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,08u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72850/R 18,190000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01300 5,01300
Materials:

4,440000,3700012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

9,625000,7700012,500B44Z501A =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 14,06500 14,06500

COST DIRECTE 19,07800

0,00%DESPESES INDIRECTES
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19,07800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,32u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

H15A2015 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

47,3200047,320001,000B15A0015 =xLlumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

u

Subtotal... 47,32000 47,32000

COST DIRECTE 47,32000

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,42h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de
les proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19000/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,42000 33,42000

COST DIRECTE 33,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,21u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 3 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 18

 €15,97h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 19

 €2,70m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52300 1,52300
Materials:
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1,030961,030961,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per a
fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos

m

0,142430,474780,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 1,17339 1,17339

COST DIRECTE 2,69639

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,69639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,62u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

25,3900025,390001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos

u

Subtotal... 25,39000 25,39000

COST DIRECTE 40,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,38u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°
en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u
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Subtotal... 14,15000 14,15000

COST DIRECTE 29,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €202,76mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 202,76000 202,76000

COST DIRECTE 202,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,42mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

mes

Subtotal... 141,42000 141,42000
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COST DIRECTE 141,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,40mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

mes

Subtotal... 132,40000 132,40000

COST DIRECTE 132,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,18u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,80750 3,80750
Materials:

45,3700045,370001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 45,37000 45,37000

COST DIRECTE 49,17750

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,17750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €166,74u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,28450 2,28450
Materials:

164,46000164,460001,000BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 personesu

Subtotal... 164,46000 164,46000

COST DIRECTE 166,74450

0,00%DESPESES INDIRECTES

166,74450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,68u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

41,3500041,350001,000BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 personesu

Subtotal... 41,35000 41,35000

COST DIRECTE 46,68050

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,68050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,39u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

96,0600096,060001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 96,06000 96,06000

COST DIRECTE 101,39050

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,39050COST EXECUCIÓ MATERIAL



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 28/09/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €77,44u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78850/R 15,770000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,78850 0,78850
Materials:

76,6500076,650001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 76,65000 76,65000

COST DIRECTE 77,43850

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,43850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,73u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52300 1,52300
Materials:

45,2100045,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 45,21000 45,21000

COST DIRECTE 46,73300

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,73300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,58u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76150/R 15,230000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,76150 0,76150
Materials:

0,820000,820001,000BQU2P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,82000 0,82000

COST DIRECTE 1,58150

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,58150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,05u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 99,05000 99,05000

COST DIRECTE 99,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,00u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,0000027,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 27,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,82u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

167,82000167,820001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 167,82000 167,82000

COST DIRECTE 167,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

167,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,23h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
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COST DIRECTE 15,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 
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 Pàgina:  1 
 

  

PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 

Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 

per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 

compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:  
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 

(cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les  
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 

al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l 'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 

laborals que puguin ser evitats, indicant a l 'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i  reduir els esmentats riscos i valorant  
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 

de les especificacions tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l 'obra, en els 

terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.  
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.  
 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.  

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 

 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 

del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
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1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball  i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.  
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.  

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.  
  

2.1. Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.  

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

10.  Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

11.  Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l 'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 

mateixos les modificacions pertinents. 
 

12.  Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.  
 

13.  Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del  Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.  

 

14.  La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 
les seves responsabilitats. 

 

 
15.  El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.  
 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:  
 

 
16.  Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat  

i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:  
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 

treball. 

17.  Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi  de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors  

(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

: 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 

de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i  

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.  

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l 'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.  
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l 'obra, a fi de corregir 

els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.  
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
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dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.  
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 

màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.  
 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.  

 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.  
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.  

  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció  
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 

control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.  

10.  Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 

materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11.  Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 

en el mateix. 
12.  Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 

puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13.  Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14.  Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

15.  Conformar les certi ficacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.  
16.  Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 

al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

17.  Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar -la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.  

 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 

regeix la seva execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18.  El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les  

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
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en el Projecte 
19.  Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i  

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

20.  Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 

de l’obra. 
21.  Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

22.  Formalitzar les subcont ractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la 
subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

23.  Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24.  El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat  

i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.  

25.  Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.  
26.  Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:  
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut  

(PSS). 

l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant  
l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors a utònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.  

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27.  Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les  

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors  
autònoms que hagin contractat. 

28.  A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les  
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29.  El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.  

30.  Abans de l’inici de l’activitat a l’obra,  el Contractista principal exigirà als  

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,  
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als  
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31.  El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que  

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
32.  Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.  

33.  El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant  
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs  
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34.  El Contractista principal facilitarà per escrit a l 'inici de l'obra, el nom del Director 
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Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,  

o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 

prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35.  El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l 'execució de 

les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 
36.  Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l 'obra i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.  
37.  El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut  

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 

seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat  

compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38.  El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà 

la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició 
addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

39.  El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l 'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 

l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Sal ut del Centre de Treball per 

part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.  
40.  L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut  

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41.  El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,  

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors  
autònoms que intervinguin a l'obra. 

42.  Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els  efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),  
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,  
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 

de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 

de Seguretat i Salut de l'obra. 
43.  Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
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desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels  
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44.  També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 

d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les  
oficines d'obra. 

45.  El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

46.  El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius  
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.  

47.  La utilització de grues, elevadors o d'alt res màquines especials, es realitzar à per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del t ítol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador reb rà una 

copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

48.  Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certi ficat de formació com a 

operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

49.  El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil  es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 

l'obra compleixen totes i cadascunes de l 'especificacions establertes a l 'ITC 
''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.  
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 
50.  Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l 'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
51.   Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que establ eix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52.  Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

53.  Ajustar la seva actuació en l 'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

54.   Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.  

55.  Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

56.  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
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57.  Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 

o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l 'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.  

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 

instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.  
  

2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.  
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 
58.  El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.  
59.  El deure d'indicar els perills potencials. 

60.  Té responsabilitat dels actes personals. 
61.  Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).  

62.  Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció  
de Riscos Laborals. 

63.  Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

64.  Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.  

65.  Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:  
 

66.  Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.  
67.  Bases del Concurs. 
68.  Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69.  Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
70.  Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
71.  Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 

l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
72.  Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
73.  Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

74.  Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

75.  Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.  

 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.  
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat c ompletes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.  

 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  
  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 

pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.  

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant : 
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- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 

- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 

- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.  
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 
 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:  
 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.  
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.  
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:  

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).  
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).  
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).  

- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 

- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 

- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.  

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,  
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.  

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.  
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.  
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
(*) Representació cronològica per fases d’execució.  
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 
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- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 

tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).  

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).  
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers  

d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 

patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat  

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.  

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:  
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.  

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.  

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.  
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.  

- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a int roducció i 

evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a t reballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,  

finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.  
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.  
- Altres. 
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 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.  
 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.  

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.  
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 
 

 

  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, 
facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el 

pla de seguretat i salut o per l 'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es 
tracti d'obres de les Administracions públiques. 
 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , 
aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i 
salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , 

subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 
matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques 

competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar 
les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut. 

 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l 'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de 

coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment 
dels advertiments o observacions prèviament anotades en a quest llibre així com en el 

supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada 
suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta 

d'una nova observació. 
  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.  
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi.  
  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.  

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
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en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 

incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 

 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria  de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 

 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment  per “Orden 20 de enero de 1956 

(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.  

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols V I i XVI i les modificacions 

“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D.  
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 

1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 

de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.  

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

 “Regulación de la jornada de t rabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.   
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 
(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i  
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anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.  

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de jun io de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT),  

adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.  

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 

junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias  

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 

enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.  

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 

de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.   

487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.  

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.  

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los  

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.   

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.  
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.  
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.  

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril  
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias  
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MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 

23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.  

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.  

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los  
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el art ículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales  
(BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 

constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari O ficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.  
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los  
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.  

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y  
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sec tor de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).  

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y  
del Consejo (Reglamento REACH)”. 
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 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 

procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,  

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano,  

aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,  

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y  
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanita ria de los servicios  
de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las  

sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las  

sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las  

sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el 

que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 

modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las  
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las  
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

 ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Conve nio colectivo 
general del sector de la construcción.'' 

 ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

 ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, 
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así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales  

de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema 

de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del 
Estado.'' 

 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 

establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

 “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

 “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los  
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias  
peligrosas.” 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre 
la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 

ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

 “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 

generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 

modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH).” 

 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,  
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , 

y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas.” 

 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.” 

 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención.” 

 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,  

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,  
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 

actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

 “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción 
Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves '', del 
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Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

 “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal 

de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

 ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero d e 2017, por la que se 
establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de 
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las  

Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

 ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 

subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de 
explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire'', del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 

 ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la 

instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 
de julio.'' 

 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).  

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i  
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat  

de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 

1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 

de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.  

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 

junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.  

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 

de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.  
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 

“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.  
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 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.  

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  

4.3. Incendis 

 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 

1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.  

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’ incendis  

forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios.'' 

 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.  

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).  

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones m ínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 

desembre de 2001). 
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 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.  

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y  
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garant ías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 

  

4.5. Equips i maquinària 

 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 

de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.  

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 

marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 

mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.  

1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dic tan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 

octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 



FLAÇÀ 
 
 

 

 

 

 Pàgina:  24 
 

ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 

aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.  

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.  

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 

Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 

 ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.'' 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.” 

 ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los 
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases 

fluorados.'' 

 ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

 ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 

(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.  

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 

6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
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octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.  
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.  

“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 

de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE -58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,  

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.  
 

  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.  
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 

2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,  
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 

de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 

1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, rel ativa a la publicación de las  
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
part ículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,  
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 

1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.  



FLAÇÀ 
 
 

 

 

 

 Pàgina:  26 
 

  

4.8. Diversos 

 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.  
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.  

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.  

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 

(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 

desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.  

Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.  

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarl o a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las  

actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

 “Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de 
explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no 

consumidos y devoluciones'' del Reglamento de Explosivos.” 

 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.'' 

 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
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notificación y registro.'' 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.  

 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 

la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.  
 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 

això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.  

 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el  

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest cr iteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certi ficació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.  

 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 
  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
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per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  
 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 

 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 

 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 
 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

 Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 
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- Normes 
- Senyalització 

 
El Factor Humà: 
 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 

- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 

- Disciplina 
- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, aix í com els procediments de 

complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
76.  Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

77.  Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal  
78.  Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.  

79.  Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80.  Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81.  Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

82.  Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant -se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l 'empresa adjudicatària de 

les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 

Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 

 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
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proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 

del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.  
 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l 'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:  
 
- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 

a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 

de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
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El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 

Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material.  
 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 

una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

 Característiques 
 

Els equips de treball i  màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 

material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 Elecció d’un Equip 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar -se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 
 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:  

 
 

 Emmagatzematge i manteniment 

 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.  

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.  

 

  

7.3. Normativa aplicable 

 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per 
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),  
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),  
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).  

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.  

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període t ransitori 
fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
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93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),  
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat  
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).  

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),  
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),  
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).  

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.  
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).  

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.  

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).  

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:  

 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el t reball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).  

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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 Normativa d’aplicació restringida  

 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).  

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).  

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).  

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de S eguretat i  
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.  
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Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

AMIDAMENTS Data: 28/09/19 Pàg.: 1

OBRA 01  PASSAREL·LA FLAÇÀ
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

EUR



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

PRESSUPOST Pàg.:28/09/19 1Data:

OBRA PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

13,0003,28 42,64

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

8,0005,21 41,68

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (P - 3)

2,0007,50 15,00

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 4)

30,0000,24 7,20

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 5)

1,00016,85 16,85

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
140 (P - 6)

9,0001,56 14,04

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420 (P - 7)

9,0002,10 18,90

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420 (P - 8)

2,0004,69 9,38

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 9)

2,00053,59 107,18

10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 10)

9,00020,60 185,40

11 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE EN 340 (P - 11)

9,0008,86 79,74

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN
340 (P - 12)

9,00014,15 127,35

13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 13)

9,0006,49 58,41

14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 14)

2,00023,58 47,16

CAPÍTOLTOTAL 01.01 770,93

OBRA PASSAREL·LA FLAÇÀ01

EUR
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

2,00019,08 38,16

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 16)

2,00047,32 94,64

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

2,00040,62 81,24

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

2,00029,38 58,76

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

250,0002,70 675,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 947,80

OBRA PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 17)

20,00033,42 668,40

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3
persones (P - 18)

5,00057,21 286,05

3 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 23)

5,000202,76 1.013,80

4 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 24)

5,000141,42 707,10

5 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 25)

5,000132,40 662,00

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

9,00049,18 442,62

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

4,000166,74 666,96

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 28)

2,00046,68 93,36

EUR
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9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

1,000101,39 101,39

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

1,00077,44 77,44

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,00046,73 46,73

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 32)

9,0001,58 14,22

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 33)

1,00099,05 99,05

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 36) 20,00015,23 304,60

CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.183,72

OBRA PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 19) 9,00015,97 143,73

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 35) 1,000167,82 167,82

CAPÍTOLTOTAL 01.05 311,55

OBRA PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 34) 9,00027,00 243,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 243,00

EUR



Seguretat i Salut Passarel·la Flaçà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 28/09/19 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,85 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

4,69 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-11 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE EN 340

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

23,58 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

19,08 €

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-16 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 47,32 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,42 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 persones 57,21 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-19 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

40,62 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

29,38 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

202,76 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,42 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

132,40 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-26 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,18 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-27 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 166,74 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 46,68 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 101,39 €

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 77,44 €

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

46,73 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

99,05 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-34 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

P-35 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,23 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,85 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

16,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

4,69 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

4,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

8,86 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

8,86000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE EN 340

14,15 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE EN 340

14,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

23,58 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

23,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

19,08 €

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

9,62500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,44000 €

Altres conceptes 5,01500 €

P-16 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 47,32 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 47,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,42 €

Altres conceptes 33,42000 €

P-18 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 3 persones 57,21 €
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Sense descomposició 57,21000 €

P-19 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,97 €

Sense descomposició 15,97000 €

P-20 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

1,03096 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,14243 €

Altres conceptes 1,52661 €

P-21 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

40,62 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

29,38 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m

8,39000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de d
29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,76000 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-23 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

202,76 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

202,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,42 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

132,40 €
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BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

132,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,18 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 45,37000 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-27 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 166,74 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 164,46000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-28 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 46,68 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 41,35000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-29 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 101,39 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 96,06000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-30 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 77,44 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 76,65000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-31 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

46,73 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-32 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,58 €

BQU2P000 u Penja-robes per a dutxa 0,82000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-33 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

99,05 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

99,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 770,93

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 947,80

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.183,72

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 311,55

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 243,00

OBRA 01  Passarel·la Flaçà 7.457,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.457,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  Passarel·la Flaçà 7.457,00

7.457,00

euros



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 
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1 ASPECTES GENERALS. 

 

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 

estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques 

dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el 

procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han 

de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del 

projecte “PASSAREL·LA SOBRE EL PAS A NIVELL A LA POBLACIÓ DE 

FLAÇÀ”. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

 

Les obres projectades tenen per objecte la construcció d’una passarel·la de 

vianants sobre la línia de ferrocarril de la població de Flaçà. 

En aquesta població hi trobem un pas a nivell situat, on creua la línia del 

ferrocarril amb el Carrer del Comerç. 

Aquesta situació s’emmarca dins d’un seguit d’actuacions referents a la millora de 

la seguretat en aquest punt de la xarxa de transport. L’objectiu per tant de la 

passarel·la és millorar la seguretat per als vianants que vulguin creuar d’un costat 

a un altre de les vies del ferrocarril. 

L’estructura consta d’una estructura metàl·lica d’un únic tram de 16 metres de 

llum de cantell constant i 3 metres d’ample essent la barana igualment estructural. 

El paviment i el passamà són de fusta tropical. 

 

1.3 DIRECCIÓ D'OBRA. 

 

Al ser un projecte purament acadèmic, la Direcció, seguiment, control i valoració 

de les obres objecte del projecte quedaran definides de manera hipotètica. 

Suposarem un escenari en el qual GISA és el promotor del projecte. Un tècnic 

competent encapçalarà la Direcció d’Obra i participarà en la mesura que ho 

cregui convenint en les possibles ampliacions i modificacions establertes per 

GISA.  
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar 

en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per GISA. 

- Les modificacions d'obra establertes per GISA. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació 

de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es 

mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir 

present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb 

allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, 

el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció 

d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de 

detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que 

estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si 

acompleixen o  no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra 

prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que 

cregui necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, 

d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
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- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, 

dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de 

manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses 

o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 

general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció per GISA. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha 

executat, per a lliurar a GISA un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions 

complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions 

Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  

de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 

valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el 

Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives 

que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho 

requereix, siguin prèviament conformades per GISA. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que 

estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents 

matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de 

responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 

capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 

Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre 

unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització 

que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 

documentació definitòria de les obres. 

 

1.4 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 

Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts 

fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i 

clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva 

oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de 
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les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En 

cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar 

a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits 

de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució 

puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a 

terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates 

en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions 

al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a 

les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 

replanteigs efectuats. 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista 

formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui con-

venients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 

treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la 

Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al 

Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests 

plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, 

a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 

d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació 

al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la 

importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a GISA per a 

l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 

Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar 

el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 

programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas 

com a denegació a la petició formulada. 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per GISA 

al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indica-

cions de GISA. 

 

El programa de Treball comprendrà: 

 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de 

l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i 

durades que formaran el programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, 

inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i 

justificació  de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de 

la data en que estarà a   l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  

per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on 

es troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de 

les dates   en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  

mensuals  de subministres,  previsió de la    situació i quantia dels 

emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a 

la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen 

l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en 

compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat 

representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 

programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les 

obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització 

dels treballs, GISA ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 

prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 

participar en  la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials 

de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs 

generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció 

d'Obra. 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 

assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li 

assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència 

no seran d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que quedi compromesa la 

seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 

termini que s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA podrà 

encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 

compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 

seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva 

correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci 

falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la 

recepció de l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 

d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, 

auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al 

programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que 

assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran 

de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes 

qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a 

aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la 

seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada 

per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista 

la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 

obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar 

l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de 

la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès 

a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, 

ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció 

d'Obra. 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la 

Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment 

que li estiguin encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 

documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
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Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal 

de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut 

que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles 

activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final 

de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del 

Contractista que aquesta cregui convenient. 

 

GISA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que 

qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les 

anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 

l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 

vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 

organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 

trànsit.  

 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència 

a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en 

concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar 

un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i 

salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en 

que desenvolupi els treballs.  

 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de 

l’inici de les obres. 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 

perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de 

pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; 

les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran 
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dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 

l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; 

els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 

mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 

pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 

apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi 

al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els 

danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 

institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals 

com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 

contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per 

la seva realització. 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual 

no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran 

d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu 

defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per 

a obres similars. 

1.5 AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra 

executades durant el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 

amidaments. 

 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin 

de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a 

la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 

corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
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Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les 

decisions de l'Administració sobre el particular. 

 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el 

que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada 

unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, 

és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el 

contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les 

unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex 

a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les 

obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, 

transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 

dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos 

preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la 

modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 

merament informatiu. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 

relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 

dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'ex-

plosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic 

i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 

de l'obra quan es finalitzi. 
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- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 

observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
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2 MATERIALS BÀSICS. 

 

2.1 ASPECTES GENERALS. 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de 

tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun 

material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de 

suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i 

que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

2.2 MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS 

LOCALITZATS. 

 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 

granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica 

descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests 

materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 

dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, 

de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a 

l’O.M de 16 de maig de 2002. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com 

a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 

seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el 

corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 

 

En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les 

següents especificacions: 

 

 Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 

 Equivalent de sorra més gran de 30. 

 L’índex de plasticitat serà zero. 

 CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE 

sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

 

En les obres de fàbrica les dimensions dels reblerts del trasdós serà l’establerta 

als plànols de projecte, essent les condicions dels materials les següents: 

 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

En el cas de no utilització de llosa de transició el nucli dels terraplens situats en el 

tradós d'estreps d'obres de fàbrica, testeres de passos inferiors i murs es 

realitzaran amb el mateix material que la resta del terraplè. Aquest reblert es 

coronarà amb un bloc de grava-ciment, amb un percentatge de ciment del 4% 

amb les dimensions definides al projecte. Aquest reblert de grava-ciment 

realitzarà les funcions de llosa de transició. Sobre aquesta grava-ciment es 

disposen totes les capes de la secció estructural del ferm. 

 

En la resta de casos, que correspon a calaixos soterrats més d’un metre sota la 

secció del ferm o disposar d’una llosa de transició, el nucli dels terraplens situats 

en el trasdos es realitzaran amb sòl tipus E3 especial, amb un mínim de 2,0 m 

d’ample i augmentant a raó d’un talús 1/1 fins als límits definits al projecte. 

 

Sobre les voltes i estructures soterrades es col·locarà un reblert amb materials 

que acompleixin les condicions de sòl tipus E3 especial i fins a 1 (un) metre per 

damunt de la generatriu superior de la volta o tauler de l’estructura soterrada. 

 

El nucli dels terraplens damunt dels quals quedin fonamentats els estreps d'obres 

de fàbrica i testeres de passos inferiors hauran d'acomplir, en una longitud igual a 

quatre (4) vegades l'amplada de la sabata, i com a mínim 10 metres les 

condicions de sòl tipus E3 especial definides en aquest plec. 

 

2.3 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons 

s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es 

faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 

7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó 

en massa o armat EHE-98. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits 

que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant 

tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades 

procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
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Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 

expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència 

dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la 

instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la 

fabricació de  formigons. 

 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 

776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-97).” 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de 

l’EHE-98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 

80.307.96, 80.310.96. 

 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 

corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 

producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, 

se l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte 

raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 

 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 

especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció 

abans esmentada. 

 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran 

a les prescripcions de les instruccions EHE-98 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions 

que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

  

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i per a reblerts 

localitzats en rases i d'acord amb la seva resistència característica, determinada 
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segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per 

milímetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps 

i en piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-

cinc Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²).  

- Formigó ciclópi.- Per a la seva utilització en soleres i reblerts. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per 

milímetre quadrat (15 N/mm2) . 

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del 

capítol 610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de 

treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el 

Contractista. 

 

Per als formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs previs i 

característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els 

assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació 

definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una 

formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica 

resultant és superior a la del Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les 

diferents dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els 

mitjans de col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i 

homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que 

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament 

haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la 

tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra 

podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a 

percebre cap abonament. 
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No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs 

de control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus A Nivell intens 

 Formigons tipus B Nivell intens 

  

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb 

antelació suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent 

documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius 

de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, 

temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o 

sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, 

tipus i qualitat, etc.). 

 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament 

obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 

seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint 

les prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, així com les toleràncies 

de les superfícies obtingudes. 
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2.4 ACERS. 

 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 

s'especifica en l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de 

ser els que indiquen els plànols. 

 

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els 

subministrats en xapes o tubs que corresponguin al tipus grau, definits a la Norma 

UNE 36080-73. 

 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de 

laminació. 

 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques 

mecàniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques 

es determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i 

UNE 7292. 

 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels 

assaigs de recepció. 

 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis 

màxim i mínim. La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i 

toleràncies, a les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 

36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 

36559-74, UNE 36560-73. 

 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, 

ordenar la presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb 

la finalitat de comprovar alguna de les característiques exigides als citats 

productes. 

 

Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que 

no quedin exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni 

es taquin de greix, lligants o olis. 

 

2.5 PINTURES. 
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Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents 

capes superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al 

substrat la protecció desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 

 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema 

de pintura que desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al 

present plec. 

 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, 

PG3 cal tenir també en compte les següents condicions generals: 

 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, 

tantes vegades com l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com 

el transport, abocat i aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera 

industrial moderada. 

 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la 

mateixa: anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i 

manteniment de les qualitats estètiques, que haurà d'acomplir els següents 

requisits: 

 

- Comportament anticorrosiu: 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en 

les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys 

d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió 

igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la 

SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de 

registrar-se cap dels següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
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 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 

160.273. 

 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar 

o superar el grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 

50 cm2, ni que la seva superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot 

defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà 

considerat com a errada. 

 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de 

manteniment del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament 

quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que 

existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 

característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de 

color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 

anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes 

d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de 

superar prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant 

certificat expedit per Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat 

exposats al present plec. 

 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma 

"Assaig d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de 

duració i una sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es 

composen de fases, una, la principal de 8 hores de duració i una altre, la se-

cundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 

idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la 

segona i la fase complementària. 

 

Cada fase es composa de: 

 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
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- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a 

la norma ASTM G-53-84. 

 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de 

manera tal que els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les 

provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja 

descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha 

mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 

± 5% d'humitat  relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C 

i 50 ± 5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 

 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre 

provetes amb tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 

 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a 

atmosfera industrial moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 

700 hores. 

 

 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb 

l'única excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
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A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, 

esvorancs o enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la 

determinada abans de l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre 

unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 

B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència 

al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 

 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà 

presència de punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència 

poca (p) segons INTA 160.273. 

 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació 

de butllofes, sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta 

condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela 

a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per 

part del contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 

 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà 

condició indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 

 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa 

de mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva 

pràctica segons el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent 

d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del 

valor esperat. 

 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de 

mostra per duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de 

mostres com a testimoni per si hi hagués contestació dels resultats. Si els 

resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 

haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots 

aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identifica-

ció, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació 

s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en 

el cas del control de recepció. 

 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la 

substitució del material o materials no conformes, per altres que correspondran a 

les característiques dels assajats. 

 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es 

veurà obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou 

sistema, havent de canviar la seva denominació. 

 

2.6 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

 

 

Senyalització dels trams d’obra. 

 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, 

haurà de disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

d’equips a la calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel 

carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en 

les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 

abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la 

velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, 

amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el 

senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final 

es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per 

col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les 

ratlles intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base 

dels cons respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, 

per a protegir les marques toves fins al seu enduriment complet. 

 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà 

llarg, i els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar 

de telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que 

puguin dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  

 

Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques 

longitudinals a les carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el 

desplaçament de la màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en 

qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a 

cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent 

suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill 

d’obres. 

 

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit 

mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora 

d’aquest espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació 

dins dels carrils i les característiques geomètriques de la carretera en aquells 

indrets. 

 

Proteccions personals. 

 

Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i 

màscares respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de 

cautxú per protegir la pell. 

 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb 

fletxa orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
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Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i 

lliurats a empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a 

dipòsit, essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a 

lleres. 

 

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 

cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de 

seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors 

fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els 

pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de 

seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 

 

2.7 FUSTES 

 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà 

ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac 

de fongs. 

 

 

La fusta requerida per al paviment i passamans és una fusta tropical tipus Ipé 

(Lapacho) o similar de duresa 9 o superior segons l’escala de Monnin, amb una 

bona durabilitat a la intempèrie i certificada amb el segell FSC (Forest Stewarship 

Council). 

 

Valors característics de fusta tropical adient per a empostissats i passamans: 

 

PROPIETATS (**) 

FÍSIQUES 

Densitat (UNE EN 350-2) 925-1200 Kg/m3 (*) 

Contracció (UNE 56.540) Mitjanament nerviosa- 

nerviosa Coeficients de contracció (UNE 

56.533) 
Total (unitari %/%) 

- Volumètric 14.1-20.5 % (0.60-0.75) 

- Tangencial 6.5-10.3 % (0.3-0.43) 

- Radial 5.25-7.05 % (0.2-0.3) 

Dureza (UNE 56.534) 9- 14 (Monnin)  

- Classificació (UNE 56.540 

) 
Molt dura 

MECÀNICS  (Fusta lliure de defectes) 
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Flexió estàtica (NF B51.008) 150-200 N/mm2(*) 

Mòdul d’elasticitat (NF B51.016-

87) 
16000-19000 N/mm2(*) 

Compresión axial  (UNE 56.535) 80.5-100 N/mm2(*) 

Compresión perpendicular (UNE 

56.542) 
15.85-17 N/mm2(*) 

Tallant (UNE 56.543) 10.0-16N/mm2(*) 

Flexió dinàmica (NF B51.009-85) 7.4-8.9 J/cm2 
 

(*) referit a un contingut d’humitat del 12 % 

(**) valors mitjos de trencament, no aplicables al càlcul estructural. 

 

S’ha de considerar els defectes de la fusta - tals com nusos, desviació de la fibra, 

fendes (ruptures de la fusta tot al llarg de les fibres) etc.-  a fi de valorar l’efecte 

reductor de  resistència de les peces.  

 

Una altra característica a ressaltar en aquests tipus de fusta són els atacs 

recíprocs entre la fusta i el ferro en medi humit de forma que els elements d'unió 

de ferro (perns i cargols) poden perdre la resistència al cap d'uns mesos. Per 

aquest motiu no es poden realitzar les unions amb ferro.  

L'assecat d’aquestes fustes i s'ha de realitzar curosament per a evitar l'aparició de 

fendes i que es produeixin deformacions, doncs aquest efecte disminuiria la 

resistència.  

El clavat i el cargolat es dificulta a causa de la duresa de la fusta i per tant és 

convenient trepar prèviament el material.  

Abans de realitzar qualsevol tractament d'acabat, és necessari realitzar un 

tractament tapaporus. Per a dur a terme qualsevol tipus de tractament cal de tenir 

en compte que aquestes fustes són poc impregnables i després de 3 o 4 hores de 

tractament sota pressió només s'aconsegueixen penetracions de 3 a 6 mm.  

 

La fusta serà subministrada de manera que no s'alterin les seves condicions i 

característiques i s'emmagatzemaran de forma que no es deformin i en llocs secs 

i ventilats, sense contacte directe amb el sòl. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pernos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=fendas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tapaporos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=impregnable
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3 UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

 

3.1 TREBALLS GENERALS. 

 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de 

replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i 

risc de contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà 

iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la 

corresponent aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista 

no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis 

que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser 

solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per 

efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i 

senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 

qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi 

cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 

càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els 

treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 

comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense 

que per això tingui dret a cap indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, 

passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant 

els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels 

replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 

contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 

anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de 

les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 

comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i 

ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
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Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i 

risc del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per 

transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 

muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, 

projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com 

demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors 

per compte i risc del contractista. 

 

GISA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 

infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director 

consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la 

Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la 

seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre 

cap abonament. 

 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes 

autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de 

caràcter públic com privat. 

 

GISA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 

d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 

utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de 

treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, 

sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, 

muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació 

definitiva. 

 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 

explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions 

auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres 

definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 

s'indiquen a continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre 

cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les 

obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de 

l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les 

obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 

canalitzacions, canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, 

requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el 

funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars 

d'obra i obres auxiliars. 

 

 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en 

obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de 

les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en 

quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a 

manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les 

obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a 

confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb 

suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 

examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 

d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment 

exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats 
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sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el 

Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les 

condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin 

idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser 

substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels 

equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de 

producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 

incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 

abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en 

algun document contractual. 

 

3.2 MOVIMENT DE TERRES. 

 

 

- Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els 

arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 

altre material indesitjable. 

 

- Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del 

PG-3. 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 

301 del PG3. 

 

- Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues 

i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La 

profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la 

naturalesa del terreny. 

 

- Execució de les obres. 
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La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el 

noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 

Consideració general. 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 

fases amb referències topogràfiques precises. 

 

- Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en 

zones afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui 

limitativa, les operacions que segueixen: 

 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

 

- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 

Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure 

la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 

començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual 

cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran 

utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es 

mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i 

branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament 

aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. 

En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de 

cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb 

freqüència convenient. 

 

- Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal 

de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes 

instal·lacions, etc. 
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Comprèn les següents operacions: 

 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la 

neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, 

l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells 

hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es 

trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 

d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des 

de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i 

qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal 

la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell 

picador. 

 

- Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes 

les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 

l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el 

desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 

sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer 

Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions 

que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny 

lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de 

les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà 

maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
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Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, 

perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament 

contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir 

de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els 

corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents 

dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 

dinàmiques, a les proximitats. 

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es 

realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les 

mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a 

l'excavació serà extret pel Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 

permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de 

cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint 

(+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, 

per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la 

gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva 

aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 

fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte 

que es puguin prendre les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 

l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 

l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 

siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director 

ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les 

despeses originades per aquesta demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades 

a fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
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Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de 

fonaments. 

 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins 

i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

 

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 

d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 

assaigs, per a la seva aprovació.  

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus 

de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat 

en terrenys anàlegs al de l'obra.  

 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del 

terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació 

de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els lími ts de 

velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i 

edificis pròxims, a la pròpia obra. 

 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 

l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 

necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a 

evitar projeccions de materials. 

 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per 

aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. 

En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra 

un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 

esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els 

fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran 

totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  

 

 

- Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny 

natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al 

material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials 

seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, 

selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 

escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada 

de talussos i mitjans auxiliars. 

 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i 

compactació de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del 

material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 

autoritzats inclou, a més a més: 

 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega 

mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

 

- Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les 

especificacions dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de 

febrer de 2002. 
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Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base 

de terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i 

ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys 

permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat 

del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  

 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli 

del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals 

seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 

disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no 

s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 

contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les 

Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

  

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma 

que l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a 

obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i 

no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de 

compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè 

estructural. 

 

- Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del 

terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 

 

El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la 

unitat d’obra. 
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- Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols 

en rases, extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització 

dels mateixos equips que per l’execució de terraplens. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons 

l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 

l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 

2002, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta 

centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al 

replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar 

l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc 

físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a 

aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a 

l'assaig Proctor Modificat. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs 

de contenció de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al 

noranta-cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor 

Modificat, igual que la resta del terraplè. 

 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps 

es realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també 
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s’admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en 

camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà 

les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de 

fàbrica. 

 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació 

del nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 

cm exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim 

requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

 

 

- Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels 

talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i 

afermat. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 

2002. 

 

 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a 

l’execució de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, 

estructures o obres de drenatge transversal. 

 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a 

la formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 

 

3.3 FERMS I PAVIMENTS. 

 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Paviment format per posts o llistons de fusta encadellats o no, col·locats sobre 

enllatat també de fusta. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

- Col·locació, anivellació i fixació de l’enllatat. 

- Col·locació, anivellació i fixació de les posts. 

- Reblert dels junts, si escau 

- Qualsevol operació, material, o maquinària per a deixar la partida totalment 

acabada. 

 

Condicions generals: 

 

Les fustes per a les llates i les posts han de ser les especificades en els apartats 

corresponents del capítol de materials bàsics d’aquest Plec, i han complir totes 

les prescripcions que s’hi indiquen. 

 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes 

superficials. 

 

No hi ha d'haver ressalts entre les posts. 

 

Les posts han d'estar fixades sòlidament a les llates de suport i han de formar una 

superfície plana. 

 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

 

Les peces s'han de col·locar segons plànols. 

 

Cada post ha d’estar recolzat en dues llates com a mínim, excepte els remats 

perimetrals. 

 

Llargària de les posts: >= 40 cm 

 

Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): >= 2 x ample post 

 

Junts perimetrals i entre posts: segons plànols. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5% 

- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm (respecte superfície 

teòrica) 

- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm (respecte superfície 

teòrica) 

- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm 

- Alineació entre peces: 

- Parquet de posts junt espiga: <= 2mm/2m 

- Parquet de posts junt regular: 

- Extrems de posts alternatius: 3 mm 
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- Extrem post a centre post contigu: 3 mm 

 

2.- Condicions del procés d'execució 

 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 

 

El paviment s'ha de col·locar quan el suport estigui totalment acabat i pintat, i 

s’hagin col·locat tots els serveis que han de passar per sota el paviment. 

 

Les condicions per a la col·locació del paviment han de ser: 

- Humitat relativa de l'aire: 

- Zones de litoral: < 70% 

- Zones d’interior peninsular: < 60% 

- Humitat de les llates : <= 18% 

- Humitat del morter de subjecció de les llates (en cas de subjectar-se amb 

morter): <= 2,5% 

 

El suport ha de ser net.  

 

Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 

paviment acabat. 

 

Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar i han 

de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. 

 

Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el paviment per a aplicar 

després el tractament d'acabat superficial, si escau. Aquestes operacions no 

estan incloses en aquesta unitat d'obra. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

*UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones 

 

3.4 ESTRUCUTURES DE FORMIGÓ 

 

 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva 

aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les 

armadures de tots els elements a formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures 

definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els 

empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 
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Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars 

necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols 

durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, 

etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, 

i en correspondència amb els plànols respectius. 

 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà 

mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat 

en els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre 

quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al 

recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre 

(4) per metre quadrat. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per 

evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles 

es rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a 

mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de 

col·locar els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. 

Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan 

recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat 

de les barres. 

 

 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els 

materials necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
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- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 

col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la 

neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El 

contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les 

esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 

constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 

formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció 

d'obra.  

 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 

contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de 

formigó a emprar en cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

 

Per a cada unitat es farà constar: 

 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 

abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per 

possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les 

persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La 

duració mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà 

executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la 

constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una 
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làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en 

aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 

filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de 

superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se 

garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de 

l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, 

etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra. 

 

 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. 

En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i 

d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques 

o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran 

taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-

quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze 

centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 

paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint 

mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les 

piques. 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 

raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 

cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 
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desencofrats amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 

mm). 

 

- Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments 

vistos. 

 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la 

utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó 

vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 

necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 

excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del 

desencofratge o descimbrament. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que 

pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les 

articulacions si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels 

encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran 

tallades a ras de parament. 

 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments 

horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 

 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant un producte asfàltic. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 

producte 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats 

per la DF. 
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El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de 

cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 

 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser 

les definides a la DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF. 

 

S’impermeabilitzarà amb una emulsió bituminosa catiònica, amb una dotació 

mínima de 1,8 kg/m2. 

 

 

2.- Condicions del procés d'execució 

 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 

superior a 50 km/h. 

 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir a 

fora de l’àrea a impermeabilitzar. 

 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han 

de corregir abans de l'execució. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

 

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

3.5. ESTRUCTURES D’ACER 

 

Es defineix com estructura metàl·lica els elements o conjunts d’elements d’acer 

que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

 

Per a la construcció de l’estructura metàl·lica composta per perfils i xapes es 

defineix la partida: 

 

G440U030 kg Acer A/52d (S 355 J2G3)  per a estructures i reforços en 

perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una 

capa intermitja i dues capesd'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions 

Tècniques, col·locat a l'obra,inclòs elements de fixació i soldadures  

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou les següents operacions: 
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- Aportació del material 

- Construcció de l’estructura 

- Protecció mitjançant pintura 

- Transport 

- Muntatge adaptat al sistema constructiu incloent els elements 

auxiliars per a la seva col·locació. 

- Bastides i soldadures 

- Preparació de la superfície abans de pintar, segons especificacions 

del Plec i/o plànols 

- Una capa d’emprimació antioxidant, segons especificacions del Plec 

i/o plànols 

- Una capa intermitja, segons especificacions del Plec i/o plànols 

- Dues capes d’acabat, segons especificacions del Plec i/o plànols 

- Totes les operacions necessàries per a revisar i comprovar la 

qualitat de l’execució 

 

Característiques del material base de xapes i perfils laminats 

S’utilitzarà acer del tipus S 355 J2G3 segons definició de la Norma UNE-EN 

10027-1, de designació simbòlica dels acers. La composició química dels acers 

utilitzats per a la fabricació dels perfils, seccions i xapes, serà l’especificada a la 

norma UNE-EN 10025. 

 

Per a la verificació de la composició química sobre el producte, s’haurà d’utilitzar 

els mètodes físics o químics analítics descrits a les norma UNE al efecte en vigor: 

 

Límit elàstic ReH: És la càrrega unitària, referida a la secció inicial de la proveta, 

que correspon a la cedència a l’assaig a tracció segons la norma UNE 7474(1), 

determinada per la detenció de l’agulla de lectura de la màquina d’assaig. 

Aquesta definició correspon al límit superior de cedència. 

 

Resistència a la tracció Rm: És la càrrega unitària màxima, resistida durant 

l’assaig a tracció segons la norma UNE 7474(1). 

 

Allargament de rotura A: És l’augment de la distància inicial entre punts, en el 

assaig de tracció segons la norma UNE 7474(1), desprès de produït el 

trencament de la proveta, i reconstruïda aquesta, expressat en tant per cent de la 

distància inicial. 

 

Resiliència KV: És l’energia absorbida a l’assaig de flexió per xoc, amb proveta 

entallada, segons la norma UNE 7475(1). 
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S’haurà de comprovar que els materials empleats disposen de certificat de 

control, emès pel fabricant segons la Norma UNE-EN 10021, de condicions 

tècniques generals de subministrament d’acer i productes siderúrgics. 

 

Al presentar-se els plànols de taller, la Direcció d’Obra podrà exigir a alguns 

elements, quan així ho requereixi per la seva forma de treball i esforços als quals 

estan sotmesos, que el material sigui d’acer de resistència millorada a la 

deformació en la direcció perpendicular a la superfície del producte segons UNE-

EN 10160, essent admissibles els classificats com S1 per al cos de la xapa i E1 

per a l’examen dels cantells o vores de la mateixa. 

 

Les condicions de soldabilitat en els productes es determinaran segons el mètode 

del carbó equivalent (CEV), segons UNE-EN 10025. Per als acers amb 

resistència millorada a la deformació en la direcció perpendicular al producte, es 

determinaran les seves condicions de soldabilitat segons lo establert a UNE-EN 

10164. 

 

Pel que fa a les dimensions de perfils laminats en calent, els denominats com IPE 

acompliran amb les característiques dimensionals especificades a la Norma UNE 

36526 i les toleràncies dimensionals especificades a la Norma UNE 10034. 

 

Es presentaran resultats del control de defectes superficials a les xapes segons la 

norma UNE EN 10163. Si els resultat indiquen un nivell de defectes superficials 

que es pugui considerar excessiu, la Direcció d’Obra podrà considerar el material 

no acceptable. 

 

Inici dels treballs en taller 

El constructor haurà de presenta abans de l’inici dels treballs un Pla d’Obres on 

es descrigui la seqüència i duració de les diferents activitats previstes. 

 

Recepció dels materials 

Es comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació, la relació 

completa d’empreses subministradores i fabricants dels perfils i xapes objecte del 

projecte previament a la seva adquisició, així com la marca comercial o referència 

que dites empreses donen a aquell tipus o qualitat i l’ús que se li vol donar al 

material procedent de cadascuna d’elles a l’estructura.  

 

L’adquisició de material es realitzarà únicament desprès de l’acceptació per part 

de la Direcció d’Obra de les empreses subministradores del material. 

 

Tots els materials emprats han de disposar de certificat de control emès pel 

fabricant segons la Norma UNE-EN 10021, incloent els paràmetres referents al 

control ultrasònic de xapes, que haurà de realitzar-se al 100% de les mateixes, o 

resistència millorada en la direcció perpendicular al producte. Aquesta 
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documentació s’ha de presentar per a la seva aprovació a la Direcció d’Obra 

abans de la realització de les operacions de tall i preparació de cantells de xapes i 

perfils. 

 

Als efectes de control del subministrament dels productes d’acer laminat en calent 

per a estructures metàl·liques, es denomina partida al material que 

simultàniament acompleixi les següents condicions: 

 

- Que pertanyin a una de les sèries de productes esmentats a 

l’apartat de materials. 

- Que correspongui al mateix tipus i grau d’acer. 

- Que procedeixi d’un mateix fabricant. 

- Que hagi sigut subministrat d’un sol cop. 

 

No podran utilitzar-se productes que no arribin acompanyats de la documentació 

que s’exposa a continuació: 

 

- Al lliurament de cada subministrament, un albarà al qual 

s’especifiqui lo següent: 

 

 Nom i direcció de l’empresa subministradora 

 Data de subministrament 

 Identificació del vehicle que ho transporta 

 Nombre i identificació de les partides que formen el 

subministrament, identificant per a cada partida el fabricant, i 

el seu contingut (pes, nombre de perfils o xapes, tipus de 

producte i tipus i grau d’acer). 

 

- Document acreditatiu de que la partida està en possessió d’una 

marca, segell o distintiu de qualitat reconegut. 

- Certificat del fabricant, signat per persona física, en el qual 

s’indiquin els valors de les diferents característiques que justifiquin 

que els productes d’acer laminat en calent acompleixin amb les 

exigències corresponents. 

 

Un cop comprovada la documentació que ha d’acompanyar el subministrament, 

s’haurà de procedir a la comprovació del correcte marcat dels productes segons 

els criteris següents: 

 

- Els perfils i seccions tipus U normal (UPN), IPE, I amb ales 

inclinades (antic IPN) i HE de cares paral·leles (HEB, HEA, HEM), 

portaran la identificació del fabricant estampada en calent, 

mitjançant els rodets de laminació, a intervals de dos mil cinc-cents 
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milímetres (2.500 mm) com a màxim, a més s’haurà de marcar la 

designació abreviada del producte i del tipus i grau d’acer, així com 

la identificació de la colada de procedència, mitjançant pintat o 

gravat. Aquesta informació, completa i fàcilment identificable, haurà 

de figurar en tots i cadascun dels perfils individuals. 

- Els perfils i seccions dels tipus U comercial, T amb ales iguals i 

arestes arrodonides, els angulars de costats iguals o desiguals, els 

rodons, els quadrats, els hexagonals i els perfils rectangulars de 

cantell viu, portaran la identificació del fabricant, la designació 

abreviada del producte i del tipus i grau d’acer, així com la 

identificació de la colada de procedència, mitjançant un mètode a 

elecció del fabricant. 

- Les xapes i plànols amples d’espessor ≥3 mm i ample ≥1500 mm 

portaran la marca d’identificació del fabricant, el número de la peça, 

el número de la colada, les dimensions, i la designació del tipus i 

grau de l’acer, pintats i troquelats. 

- No podran utilitzar-se productes d’acer laminats en calent per 

estructures metàl·liques que no estiguin correctament marcats. 

 

A efectes del control de les provisions, es denomina unitat d’inspecció al material 

que simultàniament compleixi les següents condicions: 

 

- Correspon al mateix tipus i grau d’acer. 

- Prové d’un mateix fabricant. 

- Pertany a una de les següents sèries en funció de l’espessor màxim 

de la secció: 

 Sèrie lleugera (e ≤ 16mm). 

 Sèrie mitja (16 mm < e ≤ 40 mm). 

 Sèrie pesada (e > 40 mm). 

 

La grandària màxima de la unitat d’inspecció serà de vuitanta tones (80 t). 

 

Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat de les 

provisions seran sense menystenir les facultats que corresponen al Director 

d’Obra. 

 

Els resultats del control s’han de disposar abans de la posada en obra de la unitat 

d’obra de la qual formen part. 

 

Els criteris d’acceptació i refús seran els següents: 

 

Composició química i característiques tecnològiques: Cada unitat de 

inspecció serà controlada mitjançant un assaig de cadascuna de les 
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característiques, segons s’especifica a la norma UNE-EN-10025 o en la norma 

de condicions tècniques de subministrament que en cada cas correspongui 

(UNE-EN-10113, UNE-EN-10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els 

resultats de tots els assaigs són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà 

acceptada. Si el resultat, per a alguna de les característiques, no és satisfactori, 

s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) noves 

provetes de la unitat d’inspecció corresponent. Qualsevol errada registrada en 

aquests nous assaigs obligarà a refusar la unitat d’inspecció. 

 

Toleràncies dimensionals, de forma i de massa: Cada unitat 

d’inspecció serà controlada mitjançant assaigs sobre un producte mostra. Si els 

resultats de tots els assaigs són satisfactoris, la unitat d’inspecció serà 

acceptada. Si el resultat, per a alguna de les característiques, no és satisfactori, 

s’efectuarà un nou assaig d’aquesta característica sobre quatre (4) nous 

productes mostra de la unitat d’inspecció corresponent. Qualsevol errada 

registrada en aquests nous assaigs obligarà a refusar la unitat d’inspecció. 

 

Característiques mecàniques: Cada unitat d’inspecció serà controlada 

mitjançant assaigs sobre dos (2) jocs de provetes, que es prendran segons 

s’especifica a la norma UNE-EN-10025 o a la norma de condicions tècniques de 

subministrament que en cada cas correspongui (UNE-EN-10113, UNE-EN-

10137, UNE-EN-10155 o UNE-EN-10164). Si els resultats d’ambdós assaigs són 

satisfactoris, la unitat d’inspecció serà acceptada. Si els dos resultats fossin no 

satisfactoris, la unitat d’inspecció serà refusada, i si solament un d’ells resulta no 

satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques 

mecàniques sobre setze (16) jocs de provetes de la unitat d’inspecció 

corresponent. El resultat es considerarà satisfactori si la mitja aritmètica dels 

resultats obtinguts supera el valor mínim garantit i tots els resultats superen el 

noranta cinc per cent (955) de dit valor. En cas contrari la unitat d’inspecció serà 

refusada. En el cas de Rm a més del que ja s’ha exposat anteriorment, la mitja 

aritmètica serà inferior al valor màxim garantit i tots els resultats seran inferiors al 

105 per 100 de dit valor. 

 

 

El taller garantirà la traçabilitat del 100% dels elements, ja siguin xapes o perfils. 

Es farà un seguiment del certificat dels materials per a cadascuna de les 

marques. 

 

Dins del programa general de Plànols del Contractista, s'inclouran els Plànols de 

taller que, basant-se en els Plànols del Projecte, han de realitzar-se 

obligatòriament. 
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Els Plànols de taller contindran de forma completa: 

 

- Les dimensions necessàries per definir inequívocament tots els 

elements i peces de l'estructura. 

- Les contrafletxes d'execució de bigues i elements metàl·lics 

- La forma i situació de totes les unions, inclòs les provisionals 

d'armat. 

- Les dimensions dels cordons de soldadura i el seu ordre d’execució, 

així com la preparació dels cantells o vores, mètodes i posicions de 

soldeig i els materials d’aportació a utilitzar. 

- Les indicacions sobre el mecanitzat o tractament de les unions que 

ho necessitin. 

- Les classes, diàmetre i longituds dels possibles cargols a utilitzar. 

- L'esforç de pretensat i forma d'aconseguir-ho per als cargols que el 

requereixin. 

- Els enllaços o empalmaments que per limitació de laminació o 

transport sigui necessari establir, indicant si es realitzaran en taller o 

en obra. 

- Possibles sistemes d’arriostrament dels diferents trams per a evitar 

la seva distorsió durant la manipulació i el muntatge. 

 

Tot plànol de taller portarà indicat els perfils, les classes d'acer, els pesos i les 

marques de tots els elements representats en ell. El constructor metàl·lic 

confeccionarà els plànols d’ensamblatge i muntatge necessaris, amb les marques 

que assenyalen en cada tram metàl·lic les peces per a ensamblar i muntar tant en 

taller com en obra. En el cas de xapes de calaixos, la marca es disposarà en la 

mesura del possible, en la superfície que sigui interior al mateix, evitant que 

quedin marques a les cares vistes per aconseguir un millor acabat. 

 

Es definiran els mitjans auxiliars precisos per a l’aixecament i muntatge dels 

trams. 

 

Les dades necessàries per l'execució dels Plànols de taller han d'obtenir-se dels 

Plànols del Projecte i d'aquest Plec de PTP sense introduir cap tipus de canvis o 

modificacions que no siguin les autoritzades per escrit pel Director d'Obra. Quan 

en el Projecte no estigui definit alguns dels aspectes assenyalats, inclòs les 

característiques dels cordons, preparacions de vora, etc. l’Empresa adjudicatària 

o el Taller podran definir aquests punts, segons el seu millor criteri, assenyalant 

clarament en els plànols de Taller quines són les seves definicions, aquestes 

hauran de ser aprovades per l’autor del projecte o la Direcció de l’Obra. Per 

aquells extrems no definits per complet en els documents abans citats, es tindran 

en compte les següents prescripcions: 
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Els diàmetres dels forats a executar en xapes o Plànols s'escolliran en funció dels 

gruixos de les peces a unir. Pels perfils s'escolliran els valors indicats en l’annex B 

de la Norma NBE-MV 102-1975 o en les Normes UNE de la sèrie 36000, o els 

immediats a ell. 

 

Les toleràncies del forats per subjeccions compliran l’apartat 7.5 de la ENV 1193-

1-1:1992 (Eurocodi-3 part 1-1) 

 

En cada estructura no s'empraran més de dos o com a màxim tres diàmetres 

diferents procurant que siguin ben diferents entre si. 

 

Les distàncies entre centres de broques compliran les limitacions establertes en 

l'article 7.3 de la Norma NBE-MV 103, última edició. 

 

El gruix de garganxó mínim dels cordons de soldadura en angle serà de dos 

mil·límetres i mig (2,5 mm). L'espessor màxim no superarà el setanta per cent 

(70%) de l'espessor de la peça més prima. Com excepció en unions a tope de 

tubs tan sols accessibles per l'exterior, l'espessor màxim de garganxó pot arribar 

a ser igual a l'espessor de paret del tub més prim. 

 

Per cordons en angle entre perfils laminats o entre perfils laminats i xapes, els 

espessors de garganxó no seran superiors als indicats en la Taula 3.2 de la 

Norma NBE-MV-104-1966, última edició. 

 

Els cordons en angle compliran a més les limitacions en quant a longituds i 

disposicions indicades en l'article 3.3.2 de la Norma NBE-MV 104-1966; es 

prohibeix expressament l'ús de cordons discontinus quan la peça estigui 

submergida o en contacte amb l'aigua. 

 

Els plans que s'uneixin mitjançant soldadura d'angle en les seves vores 

longitudinals a un altre pla o a un perfil per constituir una barra composta, no 

hauran de tenir una amplada superior a trenta vegades (30) el seu gruix. 

 

En general, les soldadures a tope seran continues en tota la longitud de la unió i 

de penetració completa.  

 

Els Plànols de taller indicaran també la forma d'efectuar la presa d'arrel en les 

soldadures a tope amb penetració completa, l'ús de xapa dorsal si no és possible 

la presa d'arrel, o el procediment per garantir la penetració completa quan no 

sigui possible efectuar la presa d'arrel ni recomanable l'ús de xapa dorsal (peces 

sotmeses a esforços dinàmics). 
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En les unions a tope de xapes (o perfils) de diferents gruixos, es mecanitzarà la 

xapa de major gruix amb un pendent de 1:6 fins a assolir el gruix de la xapa que 

el té menor. 

 

Tots els cordons en angle no assenyalats en plànols que uneixin xapes o perfils 

tindran una gorja de 0.7 vegades el mínim dels gruixos a unir, excepte en el cas 

d’autorització de l’Autor del Projecte o la Direcció d'Obra. 

 

No es permetrà la trobada de tres o més soldadures en el mateix punt: serà 

necessari realitzar talls circulars, de  radi 25 mm, en alguna de les xapes, per a 

evitar aquest problema, formant ponts de soldadura 

 

En els Plànols de taller figuraran tots els empalmaments que siguin necessaris 

efectuar. El Director pot autoritzar, per sèries importants d'elements del mateix 

perfil, el realitzar empalmes en peces de longituds inferiors a les habituals de 

laminació per no ocasionar un retall excessiu. En aquest cas figurarà en els 

Plànols de taller la zona de la peça on pot efectuar-se l'empalmament i el nombre 

màxim de peces de la sèrie que poden ser empalmades. 

 

En cap cas s'autoritzarà més d'un empalmament per peça que no sigui 

estrictament necessari. 

 

El Contractista, amb un mínim de dos (2) setmanes d’antelació abans de la seva 

fabricació, lliurarà dues còpies dels Plànols de taller al Director, qui els revisarà i 

retornarà una còpia autoritzada amb la seva signatura en la que, si es precisen, 

assenyalarà les correccions a efectuar. En aquest cas, el Contractista lliurarà 

noves còpies dels Plànols de taller corregits per la seva aprovació definitiva. 

 

L’aprovació dels plànols de taller no eximeix de la responsabilitat que el 

Contractista pogués contraure per errors existents.  

 

Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte a lo 

definit en els Plànols de taller, es faran amb l'aprovació del Director i es reflectirà 

en els mateixos. 

 

Es completarà la documentació abans de començar a construir amb el número de 

colada de les xapes de les quals s’obtindran les peces. 

 

Les peces es marcaran mitjançant punxonat arrodonit per la seva identificació i 

armat amb les sigles corresponents al seu requadre. Es prohibeix el marcat amb 

punxonat no arrodonit, granat, troquelat o qualsevol sistema que provoqui 

esquerdes en el material per petites que siguin. 
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En tots els perfils i plans a utilitzar s'eliminaran tots els defectes de laminació que, 

per la seva petita importància, no hagin estat causa de rebuig. També se 

suprimiran les marques de laminació en relleu en totes aquelles zones d'un perfil 

que entrin en contacte amb un altre en alguna de les unions de l'estructura i 

s’eliminaran les impureses adherides. 

 

 

El tall per a l’obtenció de xapes s’executarà amb màquina automàtica d’oxitall o 

un altre procediment aprovat per la Direcció d’Obra. 

 

La vora resultant de qualsevol tipus de preparació serà uniforme i llis, exempt de 

qualsevol oxidació. 

 

L’òxid adherit i les rebaves, estries o irregularitats de vora existents a la vora, 

s’eliminaran posteriorment mitjançant pedra esmeril, buril i esmerilat posterior. 

Aquesta operació es durà a terme a totes les vores que hagin de ser foses durant 

la soldadura i en les quals, sense que es dugui a terme aquesta operació, hagin 

de quedar a una distància inferior a trenta (30) milímetres de la unió soldada. 

 

S’executaran els xamfrans o bisells de preparació de vores per soldadura 

mitjançant oxicorte o màquines ferramentes. 

 

Totes les entalles produïdes tant en talls rectes com en bisells amb profunditat 

superior a 0.5 mm s’esmerilaran per eliminar-les. 

 

Els ulls i groeres per salvar el creuament de soldadures s’executaran també 

automàticament, amb radis de cercle regulars, eliminant-se estries, irregularitats i 

rebaves. 

 

Es controlarà geomètricament el 100% dels bisells i ulls pel creuament de 

soldadures a l’inici dels treballs. Aquest nivell de control es podrà reduir segons 

decisió de la Direcció d’Obra en funció dels seus resultats. 

 

Les operacions de redreçament es realitzaran mitjançant redreçadora mecànica, 

mai mitjançant colpeig o aportació de calor. 

 

Per la correcció de les deformacions que es puguessin produir en els conjunts 

soldats serà necessari comptar amb l’aprovació de la Direcció d’Obra sobre el 

sistema a utilitzar. 
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Sempre que sigui possible, s’intentaran minimitzar els efectes de deformacions 

produïdes per la soldadura mitjançant l’elecció del detall, procediment i seqüència 

de soldadura que els minimitzi, i mitjançant el refredament de peces en posició no 

alineada en el cas de preveure’s girs mitjançant el soldat en soldadures de 

prolongació. 

 

En cas d’haver de recorrer al doblegat d’alguna xapa per a la seva fabricació, 

aquest procediment se sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra. En funció del 

procediment, la Direcció d’Obra podrà establir mesures de control, com per 

exemple de l’existència de microfissures superficials i de la mesura de la duresa 

superficial. 

 

Als plànols de taller hi figurarà la seqüència d’armat i soldadura dels conjunts. 

Aquestes seqüències se sotmetran a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

 

Es realitzarà un control geomètric i dimensional al 100% de totes les marques de 

xapes i perfils prèviament al seu armat a l’¡nici dels treballs. Aquest nivell de 

control es podrà reduir segons decisió de la Direcció d’Obra en funció dels seus 

resultats. Es controlaran les contrafletxes replantejant la bancada amb tolerància 

milimètrica. 

 

Es rectificaran o refaran les peces que no permetin el seu acoplament mutu a la 

posició que hagin de tenir en les unions definitives. 

 

Tant les peces individuals com els conjunts a muntar en obra portaran una marca 

identificativa que coincideixi amb la indicada als plànols de taller. 

 

Per l’armat en taller, les peces es fixaran entre si o a gàlibs d’armat amb mitjans 

adequats, en cap cas soldadura a les peces de l’estructura, tret d’aprovació 

expressa de la Direcció d’Obra, que assegurin, sense una coacció excessiva, la 

immobilitat durant la soldadura i refredament posterior. 

 

Es permet utilitzar com a mitjà de fixació punts de soldadura dipositats entre les 

peces a unir sempre que siguin els mínims indispensables per assegurar la 

immobilitat. Es netejaran d’escòria i es podran englobar en la soldadura definitiva 

si no presenten fissures o altres defectes. Aquestes i altres soldadures 

provisionals de muntatge hauran de ser realitzades sempre per un soldador 

qualificat. 

 

Els procediment autoritzats per la soldadura són: 
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- Soldadura manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible 

recobert amb baig contingut en hidrogen. Els consumibles estaran 

d’acord amb les especificacions AWS A5.1 o AWS A5.5 o la norma 

europea EN 288-2. 

- Soldadura elèctrica semiautomàtica, per arc en atmosfera gasosa 

amb consumible d’acord a les especificacions AWS A5.18 o AWS 

A5.20 o la norma europea EN 288-2. 

- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit, amb consumible 

d’acord amb les especificacions AWS A5.17 o AWS A5.23 o la 

norma europea EN 288-2. 

 

Els procediments de soldadura adoptats hauran d’estar homologats pe l taller o 

pels muntadors en obra segons la norma UNE 288-1 o AWS D1.1 o ASME IX. 

 

El constructor presentarà per l’aprovació de la Direcció d’Obra una memòria de 

soldadura detallant: 

 

- Cordons a executar en taller i cordons a executar en obra. 

- Ordre d’execució de les diferents unions i precaucions a adoptar per 

reduir al mínim les deformacions i tensions residuals. 

- Procediment de soldadura escollit per cada cordó , amb una breu 

justificació del procediment proposat. Per la soldadura manual 

s’indicarà la classe i diàmetre dels elèctrodes, el voltatge i la 

intensitat d’acord amb les recomanacions del fabricant, la polaritat i 

les posicions de soldadura per les quals està aconsellat cada tipus 

d’elèctrode. Per la soldadura per arc submergit s’indicarà el tipus i  

marca de la màquina, la qualitat i diàmetre del fil, la qualitat i 

granulta de la pols, voltatge i intensitat. S’escollirà el consumible 

adequat a la composició quimíca de l’acer del material base, 

garantint-se la idoneïtat mitjançant la documentació pertinent. 

 

Les tècniques operatives que seran utilitzades s’ajustaran en tot a la norma AWS 

D1.1.90 o les normes europees corresponents. 

 

Prèviament a l’execució de les unions soldades la Direcció d’Obra podrà ordenar 

la fabricació d’unes probetes representatives de les principals soldadures a 

realitzar. Aquestes probetes s’inspeccionaran i assajaran de la forma que estimi 

oportuna la Direcció d’Obra, que en funció dels resultats procedirà a l’aprovació o 

indicació de la necessitat de modificació del procés de soldadura adoptat. 

 

Als plànols de taller es definiran les soldadures mitjançant una notació o 

representació que indiqui la preparació de vores, el símbol de la disposició de la 

soldadura i les seves dimensions: gola i longitud eficaç. 
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Es definiran detalladament les tècniques operatòries que seran utilitzades en les 

diverses unions soldades a realitzar. 

 

No es permet soldar en una zona en la qual l’acer hagi sofert en fred una 

deformació longitudinal major que el dos coma cinc per cent (2.5%), a menys que 

s’hagi donat un tractament tèrmic adequat. 

 

Abans de la soldadura es comprovarà que les vores de la unió estan preparades 

correctament i netes, especialment lliures d’humitat, greix o pintura.  

 

Tots els soldadors que intervindran en l’execució soldada a mà tant en fabricació 

com en muntatge hauran d’estar qualificats com a aptes per les posicions en les 

quals es prevegi que executin les soldadures. 

 

Per l’acreditació dels soldadors es presentarà a la Direcció d’Obra l’acreditació del 

seu examen i qualificació segons la norma UNE EN 287 realitzats per un 

inspector acceptat per la Direcció d’Obra. 

 

Es realitzaran proves de qualificació per tot soldador que hagi de participar en el 

muntatge i no sigui fixe d’aquest taller, encara que tingui certificats equivalents 

d’una altra obra o taller. 

 

La supervisió del Taller o la Direcció d’Obra podrà retirar les qualificacions a 

qualsevol soldador per baixa qualitat en el seu treball o incompliment d’algun dels 

requisits establerts en el present Plec. Així mateix, podrà presenciar la qualificació 

de soldadors independentment d’on es realitzi. 

 

El taller metàl·lic mantindrà al dia els corresponents registres d’identificació dels 

seus soldadors de forma satisfactòria, en els quals figuraran el número de fitxa, 

còpia de la homologació i marca personal. Aquesta documentació estarà en tot 

moment a disposició de la Direcció d’Obra. 

 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals i intransferibles, 

que poden reflectir-se en plànols. En tot moment els soldadors portaran una 

identificació. 

 

Tota soldadura realitzada per un soldador no qualificat serà rebutjada i aixecada. 

En cas que el fet d’aixecar la soldadura tingui efectes perniciosos, serà rebutjat el 

conjunt i reposat pel constructor de l’estructura metàl·lica sense dret a 

abonament. 
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No s’acceptaran unions soldades a topall a les soldadures transversals amb 

penetració total executades des d’un únic costat i aquelles realitzades amb xapa 

de suport pel seu mal comportament a fatiga. 

 

Tots els detalls de soldadura no inclosos als plànols se sotmetran a l’aprovació de 

la Direcció d’Obra, ja que no han d’existir detalls de categoria inferior a 80 segons 

RPX-95 o EC-3 per garantir l’adequada resistència a fatiga. 

 

S’eliminaran mitjançant esmerilat els cràters d’extrem de soldadura o s’utilitzaran 

procediments que evitin la seva formació. 

 

Es prolongaran al voltant d’ulls i extrems de xapes les soldadures longitudinals en 

angle doble connectant entre si els cordons de soldadura situats a ambdós 

costats de la xapa. 

 

L’aixecament d’unions defectuoses i preses d’arrel es realitzarà amb procediment 

arc-aire o buril automàtic, quedant exclòs l’amolat o qualsevol altre sistema 

diferent als anteriors no aprovat per la Direcció d’Obra. 

 

Es tindrà especial cura en no cebar o provar l’elèctrode sobre el material de 

l’estructura, per la qual cosa es donaran les normes adequades a muntadors i 

soldadors. 

 

Es prohibeix expressament a l’armat de conjunts abans de procedir a les 

soldadures de l’ensamblatge l’ús de ponts de xapa o soldadura a l’estructura 

d’elements auxiliars llevat de l’aprocació expressa per part de la Direcció d’Obra. 

 

En taller cal procurar que el dipòsit de cordons es faci, sempre que sigui possible, 

en posició horitzontal, preveient els mitjans necessaris per orientar les peces en la 

posició més convenient per l’operació que es realitzi. 

 

Es pararà especial atenció per evitar que els elèctrodes, vareta i fundent 

adquireixin humitat del medi ambient. 

 

No es realitzarà cap soldadura quan la temperatura ambient sigui inferior a 0ºC. 

Amb temperatura ambient entre 0ºC i 5ºC es pre-escalfaran les vores a soldar a 

100ºC. 

 

Amb temperatura ambient per sobre de 5ºC se soldarà sense pre-escalfament per 

espessors superiors a 25 mm, però s’evitarà la humitat, per la qual cosa es 

passarà la flama neutra de bufador per les vores a soldar. Per espessors majors 
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es garantiran les actuacions prèvies a la soldadura necessàries per garantir la 

correcta soldadura. 

 

En les passades posteriors a la primera, la temperatura del material base entre 

passades no serà superior a 100ºC. 

 

S’evitaran creuaments de tres armadures mitjançants l’execució de groeres o arcs 

de cercle en una xapa. 

 

S’arrodoniran els talls als entrants de peces, evitant-se els punts angulosos. 

 

Es realitzarà un control geomètric al 100% dels conjunts muntats previament al 

seu enviament a obra.  

 

Així mateix es realitzarà un muntatge en blanc en taller entre un tram i l’immediat 

anterior i posterior, deixant-ne constància escrita. 

 

S’inspeccionaran mitjançant radiografia les següents soldadures realitzades al 

taller: 

 

- 100% de les soldadures transversals a topall d’ànimes en el metre 

inferior de la seva altura en el cas de bigues principals i ¼ de la 

seva longitud a la zona traccionada a la resta d’elements. la 

Direcció d’Obra podrà sol·licitar el control radiogràfic a l’altura 

completa si es detectessin errors a la zona inicialment radiografiada. 

- 100% de les soldadures a topall en mampares de recolzament i les 

seves cartel·les amb rigiditzadors. 

- 100% de les soldadures transversals a topall en ales traccionades. 

- 10% de les soldadures transversals a topall en ales comprimides. 

- 100% de les soldadures a topall en rigiditzadors i diafragmes 

intermitjos en un diafragma i un rigiditzadors per tram. L’elecció dels 

elements serà aleatòria i posterior a la seva execució. En cas de 

detectar-se errors, la Direcció d’Obra podria sol·licitar control 

ultrasònic d’altres soldadures d’aquests elements. 

- 100% de les soldadures en obra. 

- 100% de les soldadures de connexió de les bigues transversals en 

calaix amb les bigues principals. 

 

S’inspeccionaran mitjançant ultrasons: 

 

- El 100% de les unions inferiors ala-ànima de les bigues principals 

longitudinals. 
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- El 100% de les unions superiors ala-ànima de les bigues principals 

longitudinals en una longitud d’un cantell a cada costat dels 

recolzaments. 

- El 100% de les unions a les mampares interiors als nusos entre 

màstils i tirants. 

- El 100% de les soldadures transversals a topall en ales 

comprimides. 

- El 100% de les soldadures longitudinals d’ànimes. 

- El 100% de les soldadures ala-ànima a les bigues transversals. 

- El 100% de les soldaduresde bigues transversals a les bigues 

longitudinals principals. 

- El 100% de les soldadures transversals a topall d’ànimes en la seva 

longitud no inspeccionada per radiografies. 

 

S’inspeccionaran mitjançant líquids penetrants i/o partícules magnètiques: 

 

- El 15% de les unions ales-ànima superiors fora de la zona ja 

inspeccionada mitjançant ultrasons. Aquest percentatge podria ser 

augmentat al 100% de les unions en un tram per la Direcció d’Obra 

en cas de detectar-se no conformitats. 

- El 100% de les soldadures d’angle en rigiditzadors i diafragmes 

excepte els de recolzament. 

- El 15% de les soldadures en angle, procedint-se a inspeccionar el 

100% de les d’un mateix element en cas d’haver-se detectat no 

conformitats. 

- El 10% de les soldadures en taller controlades mitjançant ultrasons 

o radiografia. 

- El 100% de les soldadures en obra. 

 

Com a regla general, s’aixecaran les soldadures en les quals s’hagin detectat no 

conformitats i la Direcció d’Obra podrà obligar a l’augment del percentatge 

controlat o a modificar el tipus de control en funció de la freqüència de les no 

conformitats. També podrà sol·licitar el canvi de l’operari o del procediment en 

funció d’aquestes no conformitats. 

 

En el cas de controls que no es realitzin al 100% es procurarà que en les 

primeres unions d’aquest tipus executades aquest control es realitzi al 100%, 

mantenint el percentatge total indicat anteriorment. 

 

Els percentatges exposats es refereixen a la longitud total dels cordons excepte 

en els casos en els quals s’hagi indicat alguna cosa diferent. 
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La Direcció d’Obra tindrà lliure accés als tallers del constructor metàl·lic per 

realitzar la inspecció de l’estructura metàl·lica, podent disposar de forma 

permanent de personal inspector en taller. 

 

El constructor haurà de realitzar el control de qualitat de la fabricació mitjançant 

assaigs destructius i no destructius, posant a disposició de la Direcció d’Obra tota 

la informació que resulti del control. Per la realització del control de qualitat ha de 

redactar un Pla de Punts d’Inspecció, basant-se en el present Plec, que 

presentarà a la Direcció d’Obra per la seva aprovació. L’aprovació d’aquest 

document és condició imprescindible per l’inici dels seus treballs. 

 

La Direcció d’Obra podrà realitzar tantes inspeccions com consideri oportunes per 

assegurar la qualitat de l’obra, estnat obligat el constructor metàl·lic a prestar les 

ajudes necessàries per la realització dels assaigs que consideri convenients. 

 

En les inspeccions radiogràfiques que es realitzin, les unions classificades com a 

1 o 2 d’acord amb la Norma UNE-EN 12517 seran admissibles. Les qualificades 

com a 3, 4 o 5 seran aixecades per procedir a la seva nova execució. 

 

En les unions inspeccionades mitjançant ultrasons se seguiran les instruccions 

del codi AWS D1.1.90. 

 

Es consideraran rebutjades les classificades com Classe A i Classe B, essent 

admissibles les de Classe C i classe D. 

 

En les inspeccions per líquids penetrants se seguiran les instruccions del codi 

AWS D1.1.90, seguint les seves directrius pel que fa a acceptació o rebuig. 

 

Es podran utilitzar també els criteris d’acceptació o rebuig recollits a les normes 

europees equivalents a les anteriors. 

 

A més de la inspecció habitual per mitjans no destructius, la Direcció d’Obra 

podrà ordenar un testimoni de fabricació per cadascun dels mètodes de 

soldadura que s’emprin. 

 

Aquests testimonis s’assajaran de manera similar al de la homologació del 

procediment de soldadura corresponent. 

 

Si els testimonis no superessin les proves es corregiran els paràmetres que 

originessin els defectes observats i es rebutjarien les soldadures realitzades amb 

aquest procediment. És important que els testimonis es realitzin al principi de la 

fabricació per corregir els defectes que es puguessin observar. 
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El número i ubicació d’aquests controls de soldadura per mètodes no destructius 

s’especifica a l’apartat de Control de Qualitat. 

 

Les toleràncies en dimensions geomètriques i defectes d’execució seran les 

especificades per les normes NBE EA-95 i RPX-95. en cas de discrepància entre 

normes, la solució quedarà a judici de la Direcció d’Obra. 

 

Les peces de l’estructura, una vegada acabada la seva fabricació en taller, i 

abans de l’enviament de cadascuna d’elles a obra, hauran de ser obligatòriament 

aprovades per l’inspector de la Direcció d’Obra. Aquesta aprovació inclou tots els 

controls de materials, geomètrics i de soldadura de la peça, així com el seu 

muntatge en blanc amb la posterior. 

 

S’emetrà de tots els controls realitzats un certificat del taller i un plànol o croquis 

de control. Queda expressament prohibit l’enviament a obra de qualsevol tram 

d’estructura sense que la Direcció d’Obra n’hagi aprovat el certificat del taller, que 

inclou tots els document de control recollits al Pla de Punts d’Inspecció. 

 

Un cop preparades les peces pel seu enviament a obra es procedirà a la seva 

neteja. Un cop realitzada aquesta operació, es cuidarà especialment que la 

disposició, transport i emmagatzemament d’aquestes peces no perjudiqui les 

seves superfícies. 

 

Prèviament a l’inici del muntatge dels trams en obra i amb antelació suficient, el 

constructor haurà de posar en coneixement de la Direcció d’Obra el sistema de 

muntatge definitiu per la seva aprovació. 

 

En cap cas podran començar les operacions de muntatge sense tenir en el seu 

poder l’aprovació d’aquest sistema per part de la Direcció d’Obra. 

 

L’emmagatzemament i dipòsit de les peces en obra es farà de manera 

sistemàtica i ordenada per facilitar el seu muntatge. 

 

Les manipulacions i emmagatzemament es realitzaran de manera que no 

provoquin sol·licitacions excessives en cap element i que no causin danys a les 

peces ni a la seva pintura. 

 

Es realitzarà una inspecció visual de les peces en obra per controlar possibles 

defectes produïts a les peces durant el transport. S’emetrà un document de 

control d’aquesta inspecció per sotmetre’l a l’aprovació de la Direcció d’Obra 

prèviament a l’ensamblatge de peces en obra. 
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En cas de detectar-se algun defecte en aquesta inspecció es proposarà per la 

seva aprovació a la Direcció d’Obra les operacions necessàries per la seva 

correcció. En cas de no ser possible la correcta eliminació d’aquests defectes a 

judici de la Direcció d’Obra, es refusarà la peça. 

 

El personal treballador en el muntatge serà de reconeguda qualificació, 

especialment els soldadors, l’aprovació dels quals correspondrà a la Direcció 

d’Obra. 

 

No es realitzaran treballs de soldadura a la intempèrie en condicions 

meteorològiques adverses de temperatura, humitat o pluja. 

 

El Constructor serà responsable de totes les operacions de muntatge i els seus 

defectes. Haurà d’estar en contínua relació amb la persona assignada per la 

Direcció d’Obra per vigilar aquestes operacions. 

 

El Constructor metàl·lic haurà de mantenir a peu d’obra constantment durant tot el 

muntatge un representant provist de poders i acceptat per la Direcció d’Obra. 

 

En obra es completarà el pintat de les zones no protegides anteriorment o les que 

hagin sofert danys durant les operacions de transport, posicionament i 

ensamblatge. 

 

Prèviament a l’inici del muntatge i amb l’antelació suficient el Contractista haurà 

de subministrar a la Direcció d’Obra un pla d’execució de muntatge en obra, en el 

qual es descrigui de forma inequívoca la seqüència de treballs a realitzar a l’obra 

des de l’arribada de les successives peces fins a la seva col·locació en posició 

definitiva. 

 

Aquest pla haurà d’incloure: 

 

- El procés de descàrrega de peces a la seva arribada a obra amb els 

mitjans auxiliars necessaris. 

- La ubicació de les zones de provisió i el seu disseny especificant 

punts de recolzament dels diferents elements. 

- Seqüència d’armat dels elements en obra. 

- Sistema de muntatge dels elements així com mitjans d’anivellació i 

de control geomètric. 

- Pla de soldadura en obra i inspeccions d’acord amb el present Plec. 

 

ASSAIGS PREVIS 
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Abans de començar la soldadura dels  perns, que obligatòriament es realitzarà 

amb màquina automàtica, s’homologarà el procediment de soldadura. A tal fi se 

soldaran tres perns sobre unes xapes del mateix material i amb el màxim gruix de 

xapa dels elements reals. Es realitzarà un control amb líquids penetrants que 

asseguri que la soldadura no té fissures, si no és així, el procediment de soldatge 

es corregirà, i s’hauran de soldar i assajar-se conjunts de tres perns realitzant 

altre cop l’assaig fins que sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es 

realitzaran assaigs a tracció fins rotura: el procediment se considerarà homologat 

si la rotura no es produeix per la soldadura i el valor de la càrrega de rotura és 

igual o superior a la nominal del pern. 

 

El procés descrit anteriorment haurà de repetir-se sempre que es produeixi algun 

canvi en el procediment de soldatge. 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la soldadura dels  perns: aquells 

perns on el cordó de soldadura sigui incomplet (<360 º) es  repararan omplint la 

part sense soldadura amb un cordó que tingui com a mínim una altura de 8 mm, i 

sobrepassi en un mínim de 10 mm de la zona sense soldadura per a cada costat. 

El replè es farà per mitjà d’un procediment de soldadura manual per arc amb 

elèctrodes de 4 a 4.8 mm de baix contingut en hidrogen.  

 

L’escurçament  d’un pern connector desprès de soldat serà de 2 a 4 mm. Si 

l’escurçament d’un pern connector desprès de soldat és insuficient (menys d’1.6 

mm respecte a l’especificat) s’ha de parar la soldadura i corregir les  causes.  

 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els perns, estaran 

convenientment raspallades i lliures d’òxid i calamina: se suggereix un raig 

comercial en les  mateixes. 

 

Es realitzarà una inspecció del 3 % de tots els perns col·locats, consistent en 

sotmetre'ls a l’assaig de doblegat a 15º de la vertical, amb maça o fent palanca 

amb un tub, quan  soldadura estigui freda; si falla la unió o la soldadura queda 

fissurada, el que es comprovarà amb líquids penetrants, el pern se substituirà. 

Aquesta inspecció es realitzarà preferentment sobre aquells perns que tinguin el 

cordó amb aspecte rugós, porós, no brillant, amb mossegades, o insuficientment 

escurçat. Per cada pern amb unió incorrecta, en aquest assaig, s’inspeccionaran 

tres perns nous. Aquesta inspecció es realitzarà, preferentment, sobre els 

mateixos perns de  manera que en cas de fallada, se prenguin  les mesures 

correctores. 
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En les  zones on hagi d’eliminar-se un pern mal soldat, es deixarà una superfície 

llisa reomplint prèviament les  mossegades amb elèctrode de baix contingut en 

hidrogen. 

 

Les superfícies interiors d'elements tancats no tenen cap tipus de protecció, 

l'Empresa adjudicatària o el Taller hauran de  garantir la seva estanqueitat a l‘aire 

per mitjà d’un segellat amb cordó de soldadura. En tots aquells casos on faci falta 

la disposició d’una o varies xapes per a tancar els espais interiors el gruix no serà 

menor a 3 mm. No es considerarà així la superfície interior dels calaixos 

metàl·lics. 

 

Les superfícies exteriors, en contacte amb l'aire i a la vista, dels calaixos 

metàl·lics, muntants, diagonals i bigues es protegiran de la corrosió seguint les 

especificacions següents: 

 

 -Preparació de la superfície: mitjançant raig de sorra fins al grau Sa 2 1/2 

segons la Norma ISO 8501-1 amb una rugositat de 30 a 50 micres 

 

 -Imprimació: s'aplicarà una capa de pintura Epoxi-Zenc de 40 micres de 

gruix de capa seca 

 

 -Pintura intermèdia: s'aplicada una capa de pintura Epoxi-Poliamida, 

segons la norma SSPC-Paint 22 intermèdia, amb un espessor de capa seca de 

90 micres 

 

 Per a evitar la possibilitat que la mà d'acabat no cobreixi tota la superfície, 

tindrà un color que no difereixi molt del color de la capa d’acabat, encara que 

hauran de diferenciar-se ambdues capes. 

 

 -Pintura d’acabat: s’aplicarà una capa d'Esmalt de Poliuretà Alifàtic, segons 

el Tipus V de la SSPC-P5-Guide 17, de color blanc i espessor de capa seca de 

35 micres. El color de l’acabat podrà ser modificat per l’autor del Projecte o el 

Director de l’Obra. 

 

Les superfícies exteriors, en contacte amb l’aire i que no estiguin a la vista, dels 

calaixos metàl·lics, muntants, diagonals i bigues es protegiran de la corrosió 

seguint les mateixes especificacions  que en el cas d’estar a la vista excepte: 

 

-S’augmentarà l’espessor de la capa intermèdia a  120 micres si l'accés per a 

posteriors pintats no queda garantit. 

-No s’aplicarà la  capa d’acabat. 
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 Les pintures assenyalades seran, obligatòriament, d’alguna de les següents 

firmes: HEMPEL, INTERNATIONAL, SIGMA COATINGS, CARBOLINE, 

AMERCOAT. 

 

Tota la pintura a utilitzar en el mateix sistema, procedirà del mateix fabricant que 

garantirà la compatibilitat de les diferents capes entre si. 

 

Se seguiran totes les condiciones d’aplicació assenyalades en les fulles tècniques 

del fabricant. L’Empresa adjudicatària o El Taller fabricant respectaran els 

intervals de repintat que assenyali el fabricant en aquestes fulles tècniques, per a 

això caldrà fixar, a priori, amb la Direcció d’Obra el lloc d’aplicació (Taller o Obra) 

de les capes intermèdies i d’acabat. 

 

Els criteris d’acceptació seran els següents: 

 

Es mesuraran els espessors de pel·lícula seca segons la Norma SSPC-PA-2, 

refusant-se les peces que presentin en algun punt espessor menor de 

l’assenyalat. Igualment s’efectuaran probes d’adherència segons la Norma ASTM 

D3359 (Tall per enreixat o tall en X), admetent-se  una calcificació de 4 segons 

l’esmentada Norma, refusant-se la peça en la que l’adherència no sigui suficient, 

segons aquest criteri. 

 

El contractista podrà proposar un sistema de pintat diferent a l’especificat en 

projecte sempre que es garanteixi com a mínim les mateixes condicions de 

durabilitat i protecció de l’estructura. 

 

Se sotmetrà a l’aprovació per part de la Direcció d’Obra de les característiques i 

procés de pintat de l’estructura prèviament a l’inici de la seva fabricació en taller. 

 

Es prepararan mostres d’acabat per a la seva aprovació per part de la Direcció 

Facultativa, jutjant característiques tècniques, color i acabat superficial de les 

pintures utilitzades. 

 

Totes les pintures i procediments hauran d’estar homologats d’acord amb les 

normatives espanyoles vigents. 

 

Tot element de l’estructura rebrà al taller una capa d’imprimació abans de ser 

enviada a obra. 

 

La capa d’imprimació es realitzarà amb l’autorització de la Direcció d’Obra despès 

de que aquesta hagi realitzat la inspecció de superfícies, geometries i unions del 

conjunt acabat. El color d’aquesta capa serà gris, amb objecte de facilitar la 

identificació d’inici de corrosió durant les inspeccions. 
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Quan el pintat es realitzi a l’aire lliure no s’efectuarà en temps de gelades, neu o 

pluja, ni quan el gau d’humitat de l’ambient faci preveure condensacions en les 

superfícies a pintar durant aquesta operació. Es tindrà especial precaució de que 

la pols no es dipositi sobre les superfícies a pintar durant la seva execució. No 

s’apilaran peces sobre el terra directament, i s’impedirà l’acumulació d’aigua en 

alguna zona de les mateixes. 

 

Les operacions de protecció de l’estructura en las superfícies tant interiors com 

exteriors consistiran en : 

 

- Una neteja superficial dels perfils mitjançant raig de sorra o granallat 

fins a assolir un grau Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 deixant un perfil de 

rugositat de unes 35 a 50 micres.  

- Neteja de les superfícies mitjançant aspiració realitzada 

immediatament després del raig de sorra o granallat. 

- Aplicació d’una capa d’imprimació en un màxim de 6 hores 

següents a la preparació de la superfície. Les característiques 

d’aquesta capa d’imprimació són les especificades als Plànols de 

Projecte o en el sistema de pintat proposat i aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

- Aplicació de la o les capes intermitges i d’acabat segons les 

característiques especificades als Plànols de Projecte o en el 

sistema de pintat proposat i aporvat per la Direcció d’Obra. Es 

seguiran les indicacions del fabricant en lo referent a períodes 

mínims d’assecament de capes abans d’aplicar la següent.  

 

Les operacions de protecció de l’estructura en las superfícies en contacte amb el 

formigó, és a dir, la cara superior de les ales superiors, consistiran en: 

 

- Una neteja superficial dels perfils mijançant raig de sorra o granallat 

fins assolir el grau Sa 2 ½ segons ISO 8501-1 deixant un perfil de 

rugositat d’unes 35 a 50 micres. 

- Neteja de les superfícies mitjançant aspiració realitzada 

immediatament després del raig de sorra o granallat. 

- Aplicació d’una capa d’imprimació en un màxim de 6 hores 

següents a la preparació de la superfície. Les característiques 

d’aquesta capa d’imprimació són les especificades als Plànols de 

Projecte o en el sistema de pintat proposat i aprovat per la Direcció 

d’Obra. 

 

Se sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les actuacions de protecció que 

es prevegin als elements metàl·lics provisionals durant el muntatge abans de 

l’inici de la fabricació en taller. 
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Les superfícies que hagin de soldar-se no es pintaran, ni tan sols amb la capa 

d’imprimació, en una amplada mínima de 100 mm des de la vora de la soldadura. 

Si es necessita una protecció temporal es pintaran amb pintura fàcilment 

eliminable i es procedirà a una eliminació curosa abans de la soldadura. 

Únicament es permetrà el pintat d’aquestes zones, prèvia aprovació de la 

Direcció d’Obra, en el cas d’utilitzar un producte que permeti que aquest es 

realitzi en correctes condicions. 

 

Després de la inspecció i acceptació de l’estructura muntada es netejaran les 

zones de les soldadures efectuades en obra i, si s’haguessin deteriorat la 

imprimació d’alguna zona, s’actuarà sobre la zona deteriorada com si es tractés 

d’una zona sense pintar, tornant a realitzar-se les operacions de ruixat (raig de 

sorra o granallat), neteja i aplicació de la capa d’imprimació. 

 

Tant per a la capa d’imprimació com per al pintat complet es mesuraran el gruix 

de la capa aplicada i es presentarà aquesta documentació a la Direcció d’Obra. 

 

Una vegada finalitzat el muntatge del tauler, situat sobre els recolzaments 

definitius, es procedirà a una inspecció de les cares exteriors de les xapes 

inferiors i ànimes de les bigues. 

 

Es corregiran els danys observats segons arribin o no a l’acer del següent mode: 

- Si els danys arriben a l’acer, es netejaran les zones danyades 

mitjançant raspall i paper de vidre fins a deixar les superfícies netes 

al grau ST-3 segons ISO 8501 o mitjançant raig de sorra controlat 

per a no danyar les zones properes, procedint-se posteriorment com 

si es tractés d’una peça no pintada. 

- Si els danys no arriben a l’acer, es netejaran les zones danyades 

mitjançant mitjans rotatius de polit o manualment mitjançant paper 

de vidre per a danys superficials, procedint posteriorment a aplicar 

la o les capes necessàries per a la restitució del sistema de pintura. 

 

Control de la protecció: 

 

En relació a la protecció mitjançant pintures, s’han d’efectuar els següents tipus 

de control: 

 

- Identificació de lots i revisions dels certificats de les pintures. 

- Control de la preparació de mescles i de la seva caducitat. 

- Control de la preparació superficial prèvia al pintat segons ISO 

8501-1 visualment i ISO 8502-2 i 8502-3 per a la seva neteja 

superficial, i ISO 8503-2 per a la seva rugositat. Ha d’existir un 

procediment de ruixat (raig de sorra) comprovat cada tres mesos. 

Dit procés ha de ser conforme segons les normes anteriors. 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

- Inspecció visual de l’aspecte de la superfície pintada després de 

l’aplicació a cada capa, així com medició del seu gruix segons ISO 

2808 sobre quatre llocs al menys del 10%, com a mínim, dels 

elements tractats. El gruix mig sobre cada component ha de superar 

el gruix normal requerit per al recobriment. No més d’una lectura per 

component serà inferior al valor normal requerit, i aquesta lectura 

serà en tot cas superior al 80% del requisit nominal. Les àrees que 

apareguin com insatisfactòries han de ser reparades i superar de 

nou les mesures de gruix de pel·lícula. 

- Control del temps d’assecament i de les mesures de protecció 

contra la pols durant aquest temps. 

- Prova d’adherència segons UNE 48032. 

 

 

Com a norma general, en cas de que el contrast del control de qualitat realitzat 

per la Direcció d’Obra no coincidís de forma repetida amb els resultats del control 

de qualitat de l’obra en qualsevol de les operacions descrites en el present Plec, 

la Direcció d’Obra podrà ordenar la substitució de la persona o empresa 

encarregada de la realització del mateix. 

 

3.5 BARANA 

 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

 

Barana constituïda per un conjunt de xapes d’acer que formen el bastidor i el 

pany de paret de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i fixada. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de la barana i fixació de la mateixa 

 

Condicions generals: 

 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Tots els elements s’han de col·locar en la posició indicada a plànols. Ha d'estar 

anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

 

Ha d'estar subjectada sòlidament. 
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Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura. 

 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les sol·licitacions 

següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

 

- Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 100 kp/m 

 

Distància entre la barana i el paviment: 

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 

- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Alçària: ± 1 cm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

- Separació entre muntants: Nul·la 

 

 

2.- Condicions del procés d'execució 

 

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

La fixació de la barana cal realitzar-la segons Documentació Gràfica. 

 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre baranes. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 

1.- Definició i condicions de les partides d'obra executades 

 

Definició: 

 

Passamà de la fusta indicada al capítol 2, conformat per un llistó de fusta amb 

cantells arrodonits, subjectada a la barana mitjançant visos sobre la part superior 

de la barana. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació dels suports a la base 

- Fixació del passamà als suports 

 

Condicions generals: 

 

El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

 

Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la D.T. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm (respecte perfil teòric) 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

 

S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 

 

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte 

directe amb l'usuari. 

 

2.- condicions del procés d'execució 

 

Han d’estar fets els forats a l’acer a l’obra abans de començar els treballs. 

 

La D.F. ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 

 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm 

d'amplària entre passamans. 

 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el 

procés d’instal·lació, i alhora, han de mantenir l’aplomat del passamà fins que 

quedi definitivament fixat al suport. 

 

3.- Normativa de compliment obligatori 

*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 

3.6 ENLLUMENAT 
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Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de 

ser de primera qualitat. 

 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista 

presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de 

garantia, de "colada", etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar: 

 

- Bàculs i columnes 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus 

d’acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de 

Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 

 

- Llumeneres 

 

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 

composen la lluminària, i més concretament del reflector. 

 

Corbes fotomètriques 

 

- Llums 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament 

mides, vida mitja i flux lluminós. 

 

- Equip d’encesa 

 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

 

- Cables 

 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

 

- Tubs i canalitzacions 

 

Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
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La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, 

instal·lador o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van 

destinats. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 

Direcció de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per 

tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de 

ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de 

Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres que acompleixin les esmentades 

qualitats. 

 

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, 

hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no 

acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los, pel 

mitjà que cregui oportú, per compte de la Contracta. 

 

Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i  es 

rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 

s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i 

qualitat que s’utilitzen normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i 

previ el vist i plau del Director de l’Obra. 

 

Reconeixements i assaigs: 

 

Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, 

assaig o comprovació dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la 

fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més 

adient, malgrat que no hi siguin indicats en aquest Plec. 

 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficia l, 

que la Direcció de l’Obra designi. 

 

Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a 

compte de la Contracta. 

 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. 

Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). 

Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), 

contra damnatges mecànics. 
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Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i 

construïdes en planxa d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció 

de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe 

St 37. 

 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una 

generatriu, realitzant-se l’esmentada soldadura amb elèctrode continu en 

atmosfera controlada. 

No s’admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s’autoritzi un canvi 

de gruix a la planxa d’acer, utilitzada o diferents trams de la columna. 

 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions 

especificades als plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i carteles 

de recolzament. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, 

d’acer F.111. UNE 36.011. 

 

Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues 

femelles per pern i volanderes. 

 

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons 

arrodonits, i aniran previstos d’un emmarcament de passamà de ferro de trenta 

per tres mil·límetres (30 x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. Aniran 

previstes de portelles en planxa d’acer, que tindrà dispositius de subjecció i pany. 

Per tal de protegirles contra la possible entrada d’aigua al interior del bàcul, la part 

superior de l’emmarcament de les portelles de registre portarà soldada una 

visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 

 

Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l’interior de la 

columna i soldat a ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de 

terra. Es preveurà un passamà d’un mínim de quatre mil·límetres (4 mm.) de 

gruix, per a subjectarhi la caixa i tauler de connexions. 

 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió 

en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de norantavuit i 

mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de 

siscents grams per metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la 

columna. Tal característica i les d’adherència, continuïtat i aspecte superficial 

s’adaptaran al que estableix la Norma UNE 37.501. 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni 
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abonyegament, i les soldadures es poliran degudament per tal d’aconseguir un 

acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les llumeneres seran pròpies de l’enllumenat Públic, preparades per anar, 

indistintament a bàcul i columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l’equip 

elèctric de doble encesa. 

 

El grau de protecció serà IP 545, classe I. 

 

Les llumeneres seran de tipus tancades, en metacrilat injectat o vidre segons 

indicacions de la Direcció d’Obra, resistents a l’envelliment i als raigs ultraviolats, 

conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als dos-

cents cinquanta (250ºC). 

 

Portaran filtre de carbó actiu. 

 

El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i 

protegits per una beina de fibra de vidre amb silicones. 

 

El capot podrà ser de: 

 

- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-

cents cinc grams per decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en 

exposició contínua de cent trenta-cinc graus centígrads (135 ºC). 

 

- Foneria injectada d’aleació d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, 

polimeritzada a alta temperatura. 

 

l’òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 

 

Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85 %). 

 

El gruix mínim del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 

mm.). 

 

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 

 

Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 

 

Les característiques fotomètriques de les llumeneres hauran de garantir els 

resultats previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les 

llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
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- Llumenera esfèrica; les llumeneres de tipus esfèric tindran el globus difusor en 

polietilè d’alta densitat, òpal resistent a l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció 

de la radiació ultraviolada. 

 

La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per allotjar l’equip d’encès 

en alt factor, el portallànties i la xapa reflectora. 

 

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 

 

Les característiques fotomètriques de les llumeneres hauran de garantir els 

resultats previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les 

llumeneres no seran mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 

 

Els projectors seran llumeneres tancades i resistents a la intempèrie, ha de portar 

incorporat l’equip d’encesa per una làmpada d’alta intensitat de descàrrega. La 

porta frontal serà amb frontisses i desmuntable per permetre l’accés a l’equip i a 

la làmpada. 

 

Ha de presentar una elevada eficiència i un alt factor d’utilització, unit a un reduït    

enlluernament. Ha d’incorporar un filtre de carbó activat. 

 

La carcassa i la porta seran de fosa injectada d’aleació d’alumini a alta pressió. 

l’acabat serà amb pintura polièster en pols de color gris dipositada 

electrostàticament i curada al forn a 180 º C, amb un tractament previ 

anticorrossiu. 

 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de 

terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa 

de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc mil·límetres quadrats (35 

mm2) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de 

les canalitzacions elèctriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, 

com a mínim. 

 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de 

fusió. 

 

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella 

de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

  

A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 

intensitat de defecte. 
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s’utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel 

valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a 

la columna, fa que tota l’operació sigui inaccesible i que es precisin les eines 

especials per a llur manipulació. 

 

 

s’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que 

s’instal·laran a cada columna. 

 

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà 

d’un gruix no interior a cinc mil·límetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i 

no tallants. 

 

Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 

 

- Placa base. 

- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre 

igual als cables que pugin fins la lluminària. 

- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables 

d’alimentació. 

 

Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements 

metàl·lics de la columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler 

s’instal·larà dins d’una caixa de material plàstic, a l’interior de la columna. 

 

Els cables que s’empraran per a l’enllumenat públic seran de coure electrolític 

d’1/56 m/mm2 de resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als 

plànols. 

 

Xarxes soterrades. s’utilitzaran els sistemes i materials normals de les xarxes 

soterrades de distribució. Els conductors es situaran a una profunditat no inferior 

0,40m, i la seva secció no serà inferior als 6 mil·límetres quadrats. 

 

Els punts de connexió a les xarxes d’enllumenat públic amb les de distribució 

pública, s’instal·laran els dispositius de protecció assenyalats a la Instrucció MI 

BT 020, i la seva secció no serà inferior als 6 mil·límetres quadrats. 

 

Els cables d’enllumenat soterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de 

Policlorur de Vinil (PVC) Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 
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l’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic 

(alumini) a la resta. 

 

La resistència màxima a vint graus centígrads (20º C) haurà d’acomplir amb els 

valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 

 

La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. Com a màxim serà de deu 

ohms (10 ) en cent metres (100 m). 

 

A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, 

característiques i seccions dels cables. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament 

i coberta de PVC, tensió nominal mil volts (1.000 V), designació UNE VV 0,6/1 KV 

i de secció mínima de sis mil·límetres quadrats (6,0 mm2). 

 

Els cables de distribució en b./t. seran d’alumini amb aïllament de Polietilè 

Reticulat (PRC), coberta de Policlorur de Vinil (PVC) i designació UNE VV 0,6/1 

KV. 

 

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables 

satisfaran el que indiquen les Normes UNE. 

 

Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i també satisfaran les Normes UNE. 

 

L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit 

mil·límetres (6,8  mm). 

 

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada 

per una cinta semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora 

o una combinació de les dues. 

 

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no 

metàl·lica, associada a una part metàl·lica. 

 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a 

vint graus centígrads (20º C) serà de setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu i 

1,16/Km respectivament. 

 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC 

semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil 

centímetres (1.500 i 3.000 cm). 
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Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

 

S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, 

mitjançant cintes, anelles o fundes, d’acord amb els colors indicats per les 

Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color 

violeta, i neutre, color gris. 

 

S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent 

de les mateixes (en cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que 

siguin necessaris als llums de vapor de sodi per a l’inici de la descàrrega. Seran 

del tipus intempèrie estancs. 

 

El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que 

s’esmenten. Amb suficient antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data 

en que es vagin a realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. D’aquestes 

proves i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció 

de l’Obra per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides si 

s’observen característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de 

les quantitats del mateix tipus. 

 

A) Reactàncies: 

 

El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituit per una autoinducció 

sobre el nucli de ferro, de les característiques, potència i tipus  adequades a cada 

llum, de forma que a l’aplicar la tensió d’alimentació del conjunt 220 V - 50 Hz, 

circuli pel llum el seu corrent nominal, donat a les característiques de la mateixa. 

 

Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats de forma que, a l’arribar 

a llur temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a 

seixanta graus centígrads (60ºC) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de 

trenta graus centígrads (30ºC). La comprovació de la temperatura dels debanats 

s’efectuarà pel procediment de mesurament de la resistència òhmica dels 

mateixos. 

 

Els debanats, així com els nuclis, hauran d’estar immersos en massa de resines 

sintètiques de forma que garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, 

no podent-se apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 

 

Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, 

no podent-se apreciar variacions apreciables de la impedància al col·locar en 

contacte amb elles altres reactàncies. 

 

Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els 
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següents valors: 

 

- Llums de vapor de mercuri: 

 

  80 W . . . . . . 10 W 

 125 W . . . . . . 12 W 

 250 W . . . . . . 18 W 

 400 W . . . . . . 22 W 

 

- Llums de vapor de sodi d’alta pressió: 

  70 W . . . . . . 13 W 

 100 W . . . . . . 15 W 

 150 W . . . . . . 20 W 

 250 W . . . . . . 26 W 

 400 W . . . . . . 35 W 

 

Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses 

metàl·liques que els envolti i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova 

que es realitzarà amb tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz) i durada d’un (1) 

minut. 

Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que 

no presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor 

d’aigua sobre els mateixos. 

 

Compliran les Normes UNE. A l’exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar 

grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de 

connexió. 

 

B) Condensadors: 

 

Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran 

del tipus d’aïllament de paper o polièster metalitzat, estancs, i de les capacita ts 

adequades per a cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de 

potència fins a 0,9 com a mínim. 

 

La tensió de prova o d’aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques 

de la coberta serà de dos mil volts (2.000 V), tensió durant un (1) minut i la tensió 

nominal de treball de tres-cents vuitanta volts (380 V), cinquanta Herzs (50 Hz.). 

 

Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una 

resistència d’un a cinc ohms (d’1 a 5 ) i un Wat (1 W), per tal d’assegurar 

l’autodescàrrega del condensador quan es trobi desconnectat. El corrent de 

fugides mesurat a mil volts (1.000 V) de tensió haurà de ser inferior a una dècima 

d’Amper (0,1 A). 
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Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin 

continuïtat elèctric superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre 

els mateixos. 

 

Els condensadors d’execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) 

hores; les dues primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. 

Després de la immersió la resistència d’aïllament, entre borns i parts metàl·liques, 

no serà inferior a dos (2) M. 

 

s’aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió 

contínua igual a dues amb quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se 

la temperatura de deu graus centígrads (10ºC) sobre l’ambient. Després 

d’aquesta prova s’aplicarà una tensió de quatre amb tres (4,3) vegades la V. 

nominal i durant un (1) minut. 

 

Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb 

quinze (2,15) vegades; la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus 

centígrads (10º C.) sobre l’ambient. 

 

A l’exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques 

elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

 

C) Arrencadors: 

 

En cas que el circuit d’encesa de llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, 

aquests hauran de realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant 

totalment eliminats en cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La 

reactància i l’arrencador no presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les 

que són pròpies de la limitació de corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les 

esmentades per a les reactàncies. 

 

A l’exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les 

característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 

2.9.8.10. Llums 

 

Els llums que s’utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descàrrega en 

gasos. 

 

Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o 

superiors a les que s’indiquen als plànols, per a cadascun dels tipus i potències. 

 

La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment 

les condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com 

certificats oficials de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les 
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seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de 

les quantitats subministrades del mateix tipus. 

 

Compliran les Normes UNE. 

 

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d’instal·lacions, que calen per a 

la correcta maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur 

control i amidament. 

 

Principalment, consten dels següents elements: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

 

- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i 

transformador d’intensitat i tensió, en el seu cas. 

 

- Armari de protecció. 

 

Materials: 

 

- Cèl·lula fotoelèctrica. 

 

Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es 

col·locarà en uns suports pròxims als centres de distribució. A l’ interior portarà els 

corresponents accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V). 

 

No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves 

característiques tècniques per un termini no inferior a tres (3) anys. 

 

La connexió d’encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, 

aproximadament, de cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 

 

- Interruptor horari. 

 

Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, 

fàcilment, l’ho d’encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica, i 

serà de tipus astronòmic. 

 

- Contactors. 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, 

àmpliament dimensionat que permetran efectuar un nombre considerable 

d’interruptors. El consum de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta 

(60) V.A. Acompliran les Normes VDE. 
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- Amperímetres i voltímetres. 

 

Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 

 

- Comptadors. 

 

El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà del tipus de quatre (4) 

fils, per tres-cents vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador 

d’intensitat, si calgués. s’instal·larà equip d’energia activa i reactiva. 

 

- Fusibles. 

 

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir 

deteriorament més que a les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part 

destinada a apagar l’arc. 

 

- Interruptors. 

 

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric 

real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. 

Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de 

ruptura brusca. 

 

- Pals a terra. 

 

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes 

les parts metàl·liques. 

 

La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de 

col·locar, si la naturalesa ho requereix, més pals a terra. 

 

Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

- Armaris metàl·lics 

 

Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 m) de gruix, 

com a mínim, d’una sola peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de 

fil continu en aportació, sota atmosfera inerta. 

 

Una junta d’estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 

 

Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 

(UNE). 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

 

Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les 

mateixes que s’expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 

 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu 

de cinquanta mil·límetres quadrats (50 mm2), al qual serà connectada la carcassa 

de l’armari, així com totes les parts metàl·liques tals com portes, suports, etc. 

Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 

 

l’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig i 

ranures per a la ventilació. 

 

Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de 

la Companyia Subministradora, i l’altre per a les instal·lacions de protecció de 

línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les 

seves indicacions. 

 

Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, 

tipus celissol o celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l’armari. Aquesta 

placa constituirà un doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc 

mil·límetres (5 mm). 

 

Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran 

de primera qualitat. 

 

La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal 

que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases 

amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits 

secundaris de maniobres. 

 

Tots els cables s’enumeraran en els seus dos extrems. 

 

Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al 

que pertanyen. 

 

s’evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil 

protector aïllant. 

 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de 

maniobra, estanqueïtat, aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur 

recepció definitiva. 

 

Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l’esquema 

unifilar del quadre i l’identificació dels borns. 
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3.7 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 

 

- Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 

col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució 

de les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització 

dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 

després de que acabi la seva necessitat de: 

Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, 

inclòs fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

 Cons 

 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

 Semàfors provisionals. 

 Captafars. 

Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 

d’acord amb la normativa vigent. 

Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 

senyalització a balisament. 

Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i 

el seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 

passarel·les de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 

longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, 

inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 

desenvolupament de les obres. 

 

- Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats 

per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
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Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical 

en la posició indicada i  aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents 

legalitzacions. 

 

 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar 

neta i completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la 

pintura, ni bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha 

d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els 

garanteixi la seva verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 

subministrats pel fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de 

protecció i xarxa de terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de 

drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació 

provisional i per no afectar les obres definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, 

senyalització i balisaments compliran les normatives especificades en les 

corresponents apartats d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la 

precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 

menors de les específiques d’obres definitives. 

 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts 

PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 

ampliacions introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions 

de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de 

setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de 

setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, 

abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reclament de Baixa Tensió. 
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4 AMIDAMENT I ABONAMENT. 

 

4.1 MOVIMENT DE TERRES. 

 

 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i desbrossats 

mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també 

l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i 

transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus: 

 

G22DU01016 m2  Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no 

boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfilteòric, inclosa càrrega i 

transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador  

 

L'amidament, en el cas de paviments, es mesurarà en metres quadrats (m2) en 

planta realment executats. En el cas de vorades es mesurarà en metres (m) en 

planta realment executats. El tall amb serra de disc  de paviment de mescles 

bituminoses o formigó s’amidarà en metres (m) realment executats. 

 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o 

abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 

d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 

material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 

estigui constituïda.. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els 

preus unitaris establerts al Quadre de Preus: 

 

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 

mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, 

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  
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G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, 

amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, 

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  

   

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i 

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  

  

 

G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 

formigó, fins a una fondària de 20 cm  

 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base 

d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment 

excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 

indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 

abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació 

d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar 

necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 

Quadre de Preus: 

 

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, 

aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador 

 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), 

obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es 

mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció 

teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 

de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals 
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verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de fonament, és de-

terminada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta 

centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base 

superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, 

la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el 

terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es 

considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf 

anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 

l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà 

d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el 

transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, 

aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la 

rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà 

abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 

d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 

considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca 

que aparegui a l’obra. 

 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre 

de preus: 

 

G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, 

amb mitjansmecànics, incloses partproporcional en roca i tall prèvi en talussos, 

càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador  

 

G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, 

amb mitjansmanuals i amb les terres deixades a la vora  

 

 

 

 

 

4.2 FERMS I PAVIMENTS 
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S’amidarà per metres quadrats (m2) de superfície en planta realment executada, 

amidada sobre plànols, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 

d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense 

que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

 

Dins d'aquesta unitat s'inclou el subministrament de la fusta (tant els llistons de la 

tarima com les llates d’empostissar) amb tots els tractaments necessaris per al 

seu ús en exteriors, la preparació de la superfície de suport, la col·locació i 

anivellació de les llates d’empostissar i llistons de tarima, i totes les operacions 

necessàries per a deixar la partida totalment acabada. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G9QV001 m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta tractat i 

totalment col·locat, segons especificaions del Plec i/o plànols. Inclòs materials 

base, preparació i comprovació de la superfície de suport, col·locació, anivellació i 

fixació de l'enllatat i posts, reblert dels junts (si escau) i qualsevol operació, 

material, o maquinària per a deixar la partida totalment acabada. 

 

4.3 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

 

 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren 

als plànols per al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu 

defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà 

ser incrementat per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els 

separadors, falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, 

empalmaments per encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà 

objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de 

la unitat corresponent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus: 
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G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 

500 N/mm2, col·locat. 

 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols 

del Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

 

- EL formigó per a capa de neteja de 10 cm de gruix es mesurarà en m2 realment 

col·locats.  

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior 

i posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 

mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 

qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament 

independent, ja que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

 

L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als 

preus existents als Quadres de preus. 

 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, 

manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra 

necessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una 

correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 

d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs 

col·locació,vibrat i curat. 

 

G3Z1U030  m3 Formigó de 15 N/mm2 de 79,74 5,000 398,70 3,46 resistència 

característica a la compressió per a regularització sota fonaments o 

rebliments,inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat. 

 

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 

compressió per a capa de neteja de 10 cm preparació de gruix, inclòs la de la 

base d'assentament, estesa i esquerdejat. 
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G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència 

característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació 

de la base d'assentament, col·locació i curat 

 

 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 

sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als 

Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 

especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. 

També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de 

construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist  

 

4.4 BARANA 

 

La barana de xapes d’acer s’amidarà d’acord amb les condicions indicades en 

l’apartat d’acer per a estructures. 

 

 

S’amidarà per metres (m) de llargària de passamà realment col·locat i fixat, 

mesurat en planta i sobre plànols. 

 

El preu unitari inclou la fusta (amb els tractaments necessaris), els elements de 

fixació, la col·locació i fixació, i tots les operacions auxiliars necessàries per a 

deixar la partida totalment acabada.   

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G14VV001 m Passamà de fusta col·locat, conformat per un llistó de fusta amb 

cantells arrodonits, subjectada a la barana mitjançant visos sobre la part superior 

de la barana. L’execució de la unitat d’obra inclou materia l base, replanteig, 

fixació dels suports a la base i fixació del passamà als suports. 
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S’amidarà per metres (m) de llargària de barana (xapa i passamà) realment 

col·locat i fixat, mesurat en planta i sobre plànols. 

 

El preu unitari inclou l’acer i fusta (amb els tractaments necessaris), els elements 

de fixació, la col·locació i fixació, i tots les operacions auxiliars necessàries per a 

deixar la partida totalment acabada.   

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

EB12V08 (m) Barana d'acer A/52d (S 355 J2G3) de 110 cm d'alçària màxima 

amb muntants i brèndoles, passamà rectangular de cantells arrodonits de fusta 

ipé o similar i ancorada amb platines a rasa de formigó, tot segons plànols de 

detall, totalment col·locada. L’execució de la unitat d’obra inclou material base, 

replanteig, fixació dels suports a la base i fixació del passamà. 

 

4.5 ESTRUCTURES D’ACER 

 

S’amidarà en kilograms (Kg) segons dimensions dels plànols de taller per a les 

xapes, amb les modificacions respecte als plànols del projecte autoritzades per la 

Direcció d’Obra, i segons els pesos especificats a l’annex 2.A1 de la Norma NBE 

EA-95 per a perfils laminats multiplicats per les longituds dels plànols de taller 

autoritzats per la Direcció d’Obra. No s’admetran augments per retalls, 

soldadures, ni pèrdues de cap classe. 

 

L’amidament es farà sobre els plànols de Taller aprovats, no s’admetrà cap 

increment de pes per toleràncies de laminació, pèrdues, “despuntes”, soldadures, 

elements o estructures auxiliars per a la fabricació o muntatge (incloses les 

necessàries per a l’estabilització i manipuació) no reflexats en plànols de Projecte, 

o per qualsevol altre motiu.  

 

L’amidament i abonament dels perns connectadors es realitzarà per unitat 

realment col·locada a obra on queden inclosos els perns, els treballs de 

preparació de la superficie, soldadures i altres elements auxiliars necessàris fins a 

la correcte disposició del pern segons els plànols de detall.  

 

En el preu per Kg d’acer estan compresos tots els materials base, treballs 

d’oficina tècnica, fabricació en taller, preparació de superfícies i pintat en taller, 

transport, assamblatge i muntatge en obra (excepte els perns),  preparació de 

superfícies i pintat en obra, Control de Qualitat assenyalat en el present Plec,  

incloent la mà d’obra, maquinària i medis auxiliars (grues, castellets provisionals, 

fonaments provisionals, bastides, etc...) que precisi cada operació. Aquest preu, 

per Kg, inclou la repercussió de totes les  unitats assenyalades. 
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S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils 

laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa 

intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de 

PrescripcionsTècniques, col·locat a l'obra,inclòs elements de fixació i soldadures  

 

G440V032 u Pern d'acer inoxidable 1.4162 per a connexió en estructura d'acer de 

19 mm de diàmetre, segons plànols de detall i condicions del Plec de 

Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures 

 

4.6 ENLLUMENAT 

 

S’amidarà per unitats realment col·locades i degudament connectades, comptats 

sobre plànols. El preu inclou elements de maniobra, protecció i senyalització 

necessaris,inclosos materials auxiliars (cablejat, muntatge, borns, etc),transport a 

obra,fixació i connexionat). Els preus inclouen tots els materials, maquinària i 

operacions necessàries per a deixar la partida totalment acabada, així com també 

tots els treballs necessaris per a la seva posta en marxa, tals com els canvis o 

talls de les línies, modificacions dels quadres existents i talls de corrent. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 

800x600x200 mm, IP-55,tipus CR-86/200 marca HIMEL o equivalent, ubicant al 

seu interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització 

necessaris,inclosos materials auxiliars (cablejat, muntatge, borns, etc),transport a 

obra,fixació i connexionat  

 

Es mesuraran per metres lineals (m) de cable degudament instal·lat. El preu 

inclou totes les operacions descrites en l’apartat corresponent del punt 

corresponent a Enllumenat del capítol 3 d’aquest Plec. 

 

S’abonaran segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GG314502 mCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),designació R 

Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipusExzhellent marca Grupo General Cable 

o equivalent, inclòs transport a obra, grapejatsobre parament horitzontal o vertical, 

marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari.  
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GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 

5),designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca 

GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejatsobre 

parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació 

necessari  

 

La piqueta de connexió a terra d’acer i reobriment de coure es mesurarà i 

valorarà per unitats (u) degudament instal·lades. 

 

Es valorarà i mesurarà per unitats (u) degudament instal·lades. 

 

El preu inclou l’execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació 

de presa de terra, instal.lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport 

de terres sobrants a l'abocador, així com totes les operacions, materials i 

maquinària per a deixar la partida totalment acabada. 

 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, 

que la Direcció de l’Obra designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves 

i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu 

corresponent que figura en el Quadre de preus: 

 

FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 

m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,col.locada sobre 

dau de formigó 

 

L’amidament es realitzarà per unitats (u) degudament col·locades i connectades, 

segons tipus i amidades sobre plànols. 

 

L'abonament d'aquestes unitats d'obres es realitzarà d'acord amb el preu 

corresponent que figura en el Quadre de preus: 

 

FHN88G61 U Subministre i col.locació de lluminària IROAD o similar mod. 150 W 

HST-DE /HIT-DE òptica viària,, classe I, amb armat superior d'alumini injectat i 

pintat, conjunt reflector d'alumini anoditzat i cubeta de tancament amb vidre pla 

termorresistent sellat amb silicona. Accés a l'equip i làmpada per part superior, 

amb grau de protecció I i amb equip incorporat per làmpada de vapor de sodi de 

150 w de doble nivell, muntada sobre placa extraible de xapa d'acer galvanitzada. 

Muntatge vertical regulable. Làmpada de vapor de sodi d'alta pressió inclosa. 
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S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GGIL1004 u Lluminària de vapor de sodi d'alta pressió (V.S.A.P.) de 100 W 

totalment col·locada inclòs ancoratges, segons plànols. 

 

Aquesta partida inclou la pròpia lluminària tancada juntament amb la seva 

col·locació i tots els treballs pertinents. 

 

En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, 

que la Direcció de l’Obra designi. Les despeses ocasionades per aquestes proves 

i llur comprovació seran a compte de la Contracta. 

 

La canalització de serveis d’enllumenat públic s’abonarà per metres (m) 

executats. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada o vorera, amb 

2 tub curvables de PE de 160 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de 

formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment 

amb capes de terra compactades cada 15 cm al 95% PM, cintes de PE per a 

senyalització de servei,càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, 

inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.   

 

4.7 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS. 

 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 

condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als 

apartas anteriors. 

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus: 

 

XPA00001 pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat vial,sentalització 

abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons 

indicació de la direcció de l'obra  

 

4.8 REPOSICIÓ DE SERVEIS 

 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal 

efecte figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 

 

No existeix obra mecànica. 

 



Projecte de passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

4.9 SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 

 

XPA000SS45  PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, 

en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut  

 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses especificades 

en el Plec de prescripcions tècniques de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, juliol 2019 

 

 

 

 

 

 

Jaume Pedro Bandrés i Pons 

Eng. de Camins Canals i Ports      
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Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 10  TREBALLS PREVIS

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície accés 648,000 648,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648,000

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 2,000 2,000 2,000 0,250 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampes 12,000 1,500 1,500 0,250 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,750

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 20  ESTRUCTURA
Subcapítol 21  FONAMENT PILES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILA 1 2,000 2,000 2,000 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMPLADA LLARGADA
2 PILA 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T NUMERO ALÇADA AMPLE GRUIX
2 FONAMENTACIO 2,000 0,800 2,000 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantía Volum foname Unitats

EUR
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2 Armat fonaments 265,270 3,200 2,000 1.697,728 C#*D#*E#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.697,728

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 20  ESTRUCTURA
Subcapítol 22  FONAMENTS RAMPES

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMPES 12,000 1,000 0,750 0,750 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMPLADA LLARGADA
2 FONAMENTS RAMPES 12,000 0,750 0,750 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T NUMERO ALÇADA AMPLE GRUIX
2 FONAMENTACIO PER TORRETES 12,000 0,750 0,750 0,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantía Volum foname Unitats
2 Armat fonaments 139,800 0,280 12,000 469,728 C#*D#*E#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,728

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 20  ESTRUCTURA
Subcapítol 23  PILES

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Quantia Volum Unitats
2 Piles 267,800 2,750 2,000 1.472,900 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.472,900

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Encofrat piles inf 0,500 0,500 5,000 2,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Encofrat piles sup 3,600 0,500 0,750 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T NUMERO VOLUM
2 Piles 2,000 2,755 5,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,510

4 G4ZBU026 Ut. Suport de neoprè armat per a recolzament amb perns soldats, inclou part proporcional de morter d'anivellament
col·locat. (P-27).
Dimensions: 120x250x30 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T NUMERO
2 Neoprens piles 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 20  ESTRUCTURA
Subcapítol 24  RAMPES

1 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments detallats en
plànols

15.056,400 15.056,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.056,400

2 G444U031 u Subministre i col·locació de placa d'encoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR amb perfil pla de 300x300 mm i
espesor 8 mm, amb 4 perns soldats o per cargolar, d'acer corrogat UNE-EN 10080 B500S de 12 mm de
diàmetre i 30 cm de longitud total. Inclou talls, escapçadores, preparació de bores, pletines, peces especials i
elements auxiliars de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perns 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 20  ESTRUCTURA
Subcapítol 25  TAULELL

1 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments detallats en
plànols

6.745,708 6.745,708 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.745,708

2 XPPJEM u Partida alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran tonatge. Inclou la
soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets que serveixen com a recolzament provisional.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 30  ACABATS

1 G9QV001 m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta tractat i totalment col·locat, segons especificacions del Plec
i/o plànols. Inclós materials base, preparació i comprovació de la superficie de suport, col·locació, anivellació i
fixació de l'enllatat i posts, reblert dels junts (si escau) i qualsevol operació, material, o maquinària per a deixar
la partida totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud ample
2 Passarel·la 16,100 3,300 53,130 C#*D#*E#*F#
5 T Longitud Ample
6 Rampes 156,000 1,500 234,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,130

2 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 108 cm d'alçada amb muntants cada 20 cm de 25x25 m i
passamà metàl·lic de 30x50 mm i travesser inferior de 30x50 mm amb acer galvanitzat en calent i pintat amb
dues capes de pintura a l'esmalt. Inclou elements d'ancoratge i la seva fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud
2 Passarel·la 32,200 32,200 C#*D#*E#*F#
5 T Longitud
6 Rampes 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 344,200

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 40  ENLLUMENAT

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/09/19 Pàg.: 5

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

3 GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada o vorera, amb 2 tub curvables de PE de 160 mm de diàmetre,
incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
capes de terra compactades casa 15 cm al 95 % PM, cintes de PE per a senyalització de servei, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 GHU0001 u Subministrament i col·locació de Punt de llum amb armadura de fundició d'al·limini i marc circular d'acer
inoxidable, nombre de fonts de llum 3 de 1 W tipus LED 3 CARANDINI o SIMILAR, amb grau de protecció
d'estanquitat general IP 68 i resistència de carrega de 1,500kg amb 1/2 m de cable de 3x0,75 mm2, col·locada
encastada al terra segons plànols totalment connexionada i acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 GG22U015 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar
i de fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

6 GHU0002 u Subministrament i col·locació de Caixa de derivació i connexió dels punts de llum quadrada d'acer inoxidable,
de 125x125x50 mm, i borns CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar
de fixació i ancoratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 G9HBV01 m2 Reposició de paviment de paviment de mescla bituminosa inclós subministrament de materials i totalment
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 29/09/19 Pàg.: 6

1 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

8 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

9 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca
HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra, protecció i senyalització necessaris,
inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GG314502 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
Exzhellent marca Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura 188,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

11 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa linia a quadre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PASSAREL·LA FLAÇÀ
Capítol 60  PARTIDES ALÇATS

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA000CQ pa Partida alçada ajustificar pel Control de Qualitat a l'obra en base a l'annex de Control de Qualitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:29/09/19 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 6)

648,0001,64 1.062,72

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

8,7503,86 33,78

CAPÍTOLTOTAL 01.10 1.096,50

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ESTRUCTURA20

SUBCAPÍTOL FONAMENT PILES21

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
4)

10,4006,54 68,02

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 7)

8,0008,78 70,24

3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

6,40091,47 585,41

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.697,7281,20 2.037,27

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.20.21 2.760,94

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ESTRUCTURA20

SUBCAPÍTOL FONAMENTS RAMPES22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
4)

6,7506,54 44,15

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 7)

6,7508,78 59,27

3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 10)

3,37591,47 308,71

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 12)

469,7281,20 563,67

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.20.22 975,80

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ESTRUCTURA20

EUR
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SUBCAPÍTOL PILES23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 12)

1.472,9001,20 1.767,48

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 13) 5,20036,61 190,37

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 11)

5,510101,95 561,74

4 G4ZBU026 Ut. Suport de neoprè armat per a recolzament amb perns soldats,
inclou part proporcional de morter d'anivellament col·locat. (P-27).
Dimensions: 120x250x30 mm (P - 14)

4,000131,29 525,16

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.20.23 3.044,75

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ESTRUCTURA20

SUBCAPÍTOL RAMPES24

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat
amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures (P - 8)

15.056,4003,50 52.697,40

2 G444U031 u Subministre i col·locació de placa d'encoratge d'acer UNE-EN
10025 S355JR amb perfil pla de 300x300 mm i espesor 8 mm,
amb 4 perns soldats o per cargolar, d'acer corrogat UNE-EN
10080 B500S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.
Inclou talls, escapçadores, preparació de bores, pletines, peces
especials i elements auxiliars de muntatge. (P - 9)

12,00067,28 807,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.20.24 53.504,76

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ESTRUCTURA20

SUBCAPÍTOL TAULELL25

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat
amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures (P - 8)

6.745,7083,50 23.609,98

2 XPPJEM u Partida alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics
mitjançant grues de gran tonatge. Inclou la soldadura entre
mòduls i la construcció dels castellets que serveixen com a
recolzament provisional. (P - 26)

1,00019.850,00 19.850,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.20.25 43.459,98

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ACABATS30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9QV001 m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta tractat i
totalment col·locat, segons especificacions del Plec i/o plànols.
Inclós materials base, preparació i comprovació de la superficie
de suport, col·locació, anivellació i fixació de l'enllatat i posts,

287,130154,30 44.304,16

EUR
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reblert dels junts (si escau) i qualsevol operació, material, o
maquinària per a deixar la partida totalment acabada (P - 16)

2 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 108 cm d'alçada
amb muntants cada 20 cm de 25x25 m i passamà metàl·lic de
30x50 mm i travesser inferior de 30x50 mm amb acer galvanitzat
en calent i pintat amb dues capes de pintura a l'esmalt. Inclou
elements d'ancoratge i la seva fixació. (P - 17)

344,20095,45 32.853,89

CAPÍTOLTOTAL 01.30 77.158,05

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL ENLLUMENAT40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 2)

5,0003,69 18,45

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 5)

0,6004,39 2,63

3 GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada o vorera, amb 2
tub curvables de PE de 160 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb capes de terra compactades casa 15
cm al 95 % PM, cintes de PE per a senyalització de servei,
càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

5,00022,86 114,30

4 GHU0001 u Subministrament i col·locació de Punt de llum amb armadura de
fundició d'al·limini i marc circular d'acer inoxidable, nombre de
fonts de llum 3 de 1 W tipus LED 3 CARANDINI o SIMILAR, amb
grau de protecció d'estanquitat general IP 68 i resistència de
carrega de 1,500kg amb 1/2 m de cable de 3x0,75 mm2,
col·locada encastada al terra segons plànols totalment
connexionada i acabada. 
 (P - 23)

48,000102,00 4.896,00

5 GG22U015 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm,
lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari (P -
20)

188,0004,24 797,12

6 GHU0002 u Subministrament i col·locació de Caixa de derivació i connexió
dels punts de llum quadrada d'acer inoxidable, de 125x125x50
mm, i borns CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent, incloses
premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge 
 (P - 24)

8,00028,50 228,00

7 G9HBV01 m2 Reposició de paviment de paviment de mescla bituminosa inclós
subministrament de materials i totalment col·locat (P - 15)

1,50077,39 116,09

8 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

1,5004,74 7,11

9 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals
800x600x200 mm, IP-55, tipus CR-86/200 marca HIMEL o
equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra,
protecció i senyalització necessaris, inclosos materials auxiliars
(cablejat, borns, etc), transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat (P - 19)

1,0001.960,11 1.960,11

10 GG314502 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus Exzhellent marca
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,

188,0006,08 1.143,04

EUR
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grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble
i material auxiliar i de fixació necessari.
 (P - 21)

11 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 22)

8,0009,76 78,08

CAPÍTOLTOTAL 01.40 9.360,93

OBRA PRESSUPOST  PASSAREL·LA FLAÇÀ01

CAPÍTOL PARTIDES ALÇATS60

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0007.457,00 7.457,00

2 XPA000CQ pa Partida alçada ajustificar pel Control de Qualitat a l'obra en base a
l'annex de Control de Qualitat. (P - 25)

1,0001.363,35 1.363,35

CAPÍTOLTOTAL 01.60 8.820,35

EUR
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Passarel·la sobre el pas a nivell a la població de Flaçà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 29/09/19 Pàg.: 1

P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-9 G444U031 u Subministre i col·locació de placa d'encoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR amb perfil pla
de 300x300 mm i espesor 8 mm, amb 4 perns soldats o per cargolar, d'acer corrogat
UNE-EN 10080 B500S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. Inclou talls,
escapçadores, preparació de bores, pletines, peces especials i elements auxiliars de
muntatge.

67,28 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-10 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 91,47 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,95 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,61 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-14 G4ZBU026 Ut. Suport de neoprè armat per a recolzament amb perns soldats, inclou part proporcional de
morter d'anivellament col·locat. (P-27).
Dimensions: 120x250x30 mm

131,29 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-15 G9HBV01 m2 Reposició de paviment de paviment de mescla bituminosa inclós subministrament de
materials i totalment col·locat

77,39 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 G9QV001 m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta tractat i totalment col·locat, segons
especificacions del Plec i/o plànols. Inclós materials base, preparació i comprovació de la
superficie de suport, col·locació, anivellació i fixació de l'enllatat i posts, reblert dels junts (si
escau) i qualsevol operació, material, o maquinària per a deixar la partida totalment acabada

154,30 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-17 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 108 cm d'alçada amb muntants cada 20 cm
de 25x25 m i passamà metàl·lic de 30x50 mm i travesser inferior de 30x50 mm amb acer
galvanitzat en calent i pintat amb dues capes de pintura a l'esmalt. Inclou elements
d'ancoratge i la seva fixació.

95,45 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada o vorera, amb 2 tub curvables de PE de 160
mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb capes de terra compactades casa 15 cm al 95
% PM, cintes de PE per a senyalització de servei, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

22,86 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus
CR-86/200 marca HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra,
protecció i senyalització necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc),
transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

1.960,11 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-20 GG22U015 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

4,24 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 GG314502 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus Exzhellent marca Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari.

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-22 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari

9,76 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-23 GHU0001 u Subministrament i col·locació de Punt de llum amb armadura de fundició d'al·limini i marc
circular d'acer inoxidable, nombre de fonts de llum 3 de 1 W tipus LED 3 CARANDINI o
SIMILAR, amb grau de protecció d'estanquitat general IP 68 i resistència de carrega de
1,500kg amb 1/2 m de cable de 3x0,75 mm2, col·locada encastada al terra segons plànols
totalment connexionada i acabada.

102,00 €

(CENT DOS EUROS)
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P-24 GHU0002 u Subministrament i col·locació de Caixa de derivació i connexió dels punts de llum quadrada
d'acer inoxidable, de 125x125x50 mm, i borns CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge

28,50 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 XPA000CQ pa Partida alçada ajustificar pel Control de Qualitat a l'obra en base a l'annex de Control de
Qualitat.

1.363,35 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 XPPJEM u Partida alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran
tonatge. Inclou la soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets que serveixen com a
recolzament provisional.

19.850,00 €

(DINOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

Barcelona, setembre de 2019

L'autor del projecte,

Jaume Bandrés i Pons       
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P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,69 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,86 €

Sense descomposició 3,86000 €

P-4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,39 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,45600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04700 €

Altres conceptes 3,88700 €

P-6 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1,64 €

Sense descomposició 1,64000 €

P-7 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

8,78 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

6,44910 €

Altres conceptes 2,33090 €

P-8 G440U030 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,50 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,18360 €

B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa
d'emprimació antioxidant

1,51200 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €

Altres conceptes 1,74190 €

P-9 G444U031 u Subministre i col·locació de placa d'encoratge d'acer UNE-EN 10025 S355JR amb perfil pla
de 300x300 mm i espesor 8 mm, amb 4 perns soldats o per cargolar, d'acer corrogat
UNE-EN 10080 B500S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. Inclou talls,
escapçadores, preparació de bores, pletines, peces especials i elements auxiliars de
muntatge.

67,28 €

Sense descomposició 67,28000 €

P-10 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 91,47 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,13000 €

Altres conceptes 17,34000 €

P-11 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,95 €
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B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 78,24600 €

Altres conceptes 23,70400 €

P-12 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,20 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01020 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €

Altres conceptes 0,53880 €

P-13 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,61 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14325 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,75000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €

Altres conceptes 30,43475 €

P-14 G4ZBU026 Ut. Suport de neoprè armat per a recolzament amb perns soldats, inclou part proporcional de
morter d'anivellament col·locat. (P-27).
Dimensions: 120x250x30 mm

131,29 €

Sense descomposició 131,29000 €

P-15 G9HBV01 m2 Reposició de paviment de paviment de mescla bituminosa inclós subministrament de
materials i totalment col·locat

77,39 €

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,34194 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

3,80535 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

3,80018 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 53,88210 €

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,58562 €

Altres conceptes 14,97481 €

P-16 G9QV001 m2 Empostissat de fusta sobre enllatat també de fusta tractat i totalment col·locat, segons
especificacions del Plec i/o plànols. Inclós materials base, preparació i comprovació de la
superficie de suport, col·locació, anivellació i fixació de l'enllatat i posts, reblert dels junts (si
escau) i qualsevol operació, material, o maquinària per a deixar la partida totalment acabada

154,30 €

Sense descomposició 154,30000 €

P-17 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 108 cm d'alçada amb muntants cada 20 cm
de 25x25 m i passamà metàl·lic de 30x50 mm i travesser inferior de 30x50 mm amb acer
galvanitzat en calent i pintat amb dues capes de pintura a l'esmalt. Inclou elements
d'ancoratge i la seva fixació.

95,45 €

Sense descomposició 95,45000 €

P-18 GDG3V006 m Canalització de serveis executada en calçada o vorera, amb 2 tub curvables de PE de 160
mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb capes de terra compactades casa 15 cm al 95
% PM, cintes de PE per a senyalització de servei, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

22,86 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al
xoc, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

3,67200 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

16,58340 €
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Altres conceptes 2,60460 €

P-19 GG131005 u Cofret maniobra de 4 seccionadors de dimensions totals 800x600x200 mm, IP-55, tipus
CR-86/200 marca HIMEL o equivalent, ubicant al seu interior tots els elements de maniobra,
protecció i senyalització necessaris, inclosos materials auxiliars (cablejat, borns, etc),
transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

1.960,11 €

BTGGU003 u Petit material per a seccionadors de catenàries 29,68400 €

BGW10001 u Tancaments, ref. TT8/CR o equivalent 11,90000 €

BG31120U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x1,5 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

23,00000 €

BG1A0004 u Caixa metàl·lica HIMEL o equivalent de 800x600x200 mm, ref. CR-86/200 146,85000 €

B44Z0022 u Planxa de muntatge, referència PM 86 o equivalent 53,62000 €

BTGGU004 u Bornes tipus WEIDMULLER ref. SAK 2,5 o equivalent 50,46000 €

BGWA0001 u Pilot de senyalització, ref. RL-GM/FR o equivalent 171,36000 €

BTC10002 u Relès tèrmics, ref. Z00-6 o equivalent 109,84000 €

BG650007 u Porta fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847 26,08000 €

BG620006 u Commutador bipolar amb posició 0, ref. T0-2-8211E o equivalent 69,20000 €

BG550001 u Detector de fases, ref. DOLD AI941N o equivalent 137,88000 €

BG4R0020 u Contactors de treball, ref. DIL 00M o equivalent 83,84000 €

BG4R0019 u Contactors de maniobra, ref. DIL EM10 o equivalent 141,68000 €

BG410001 u Interruptor general ref. TO-2-1/E o equivalent 13,47000 €

BG650008 u Fusibles BJC o equivalent, ref. UN 1847 11,84000 €

BTGGU005 u Polsadors, ref. RD-11/K10 o equivalent 51,12000 €

Altres conceptes 828,28600 €

P-20 GG22U015 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

4,24 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,03113 €

BG220015 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior nominal 32 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

0,71000 €

Altres conceptes 3,49887 €

P-21 GG314502 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus Exzhellent marca Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de
fixació necessari.

6,08 €

BG314500 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus Exzhellent marca Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari.

1,71000 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-22 GG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material
auxiliar i de fixació necessari

9,76 €

BG31470U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

4,75000 €
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Altres conceptes 5,01000 €

P-23 GHU0001 u Subministrament i col·locació de Punt de llum amb armadura de fundició d'al·limini i marc
circular d'acer inoxidable, nombre de fonts de llum 3 de 1 W tipus LED 3 CARANDINI o
SIMILAR, amb grau de protecció d'estanquitat general IP 68 i resistència de carrega de
1,500kg amb 1/2 m de cable de 3x0,75 mm2, col·locada encastada al terra segons plànols
totalment connexionada i acabada.

102,00 €

Sense descomposició 102,00000 €

P-24 GHU0002 u Subministrament i col·locació de Caixa de derivació i connexió dels punts de llum quadrada
d'acer inoxidable, de 125x125x50 mm, i borns CLEMA-CEP marca WAGO o equivalent,
incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge

28,50 €

Sense descomposició 28,50000 €

P-25 XPA000CQ pa Partida alçada ajustificar pel Control de Qualitat a l'obra en base a l'annex de Control de
Qualitat.

1.363,35 €

Sense descomposició 1.363,35000 €

P-26 XPPJEM u Partida alçada per a justificar la col·locació dels mòduls metàl·lics mitjançant grues de gran
tonatge. Inclou la soldadura entre mòduls i la construcció dels castellets que serveixen com a
recolzament provisional.

19.850,00 €

Sense descomposició 19.850,00000 €

Barcelona, setembre de 2019

 L'autor del projecte,

Jaume Bandrés i Pons
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.10  TREBALLS PREVIS 1.096,50

Capítol 01.20  ESTRUCTURA 103.746,23

Capítol 01.30  ACABATS 77.158,05

Capítol 01.40  ENLLUMENAT 9.360,93

Capítol 01.60  PARTIDES ALÇATS 8.820,35

Obra 01 Pressupost Passarel·la Flaçà 200.182,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
200.182,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Passarel·la Flaçà 200.182,06

200.182,06

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 200.182,06

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 200.182,06............................................................ 26.023,67

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 200.182,06............................................................... 12.010,92

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 238.216,65

21 % IVA SOBRE 238.216,65............................................................................................... 50.025,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 288.242,15

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents vuitanta-vuit mil dos-cents quaranta-dos euros amb quinze cèntims

Barcelona, Setembre del 2019

Jaume Bandrés i Pons
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