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El present Projecte Constructiu consisteix en la construcció del Nou pont de la Fàbrega, a 
la carretera C-59, entre els termes municipals de Castellterçol i Moià. La realització 
d’aquest projecte  ha estat motivada perquè l’actual pont que discorre sobre el torrent de la 
Fàbrega és força estret, pràcticament sense voral a ambdós costats i sense espai pel pas 
de vianants. Aquestes condicions fan que la circulació de vehicles per la carretera no 
sigui fàcil, i més quan s’hi combinen turismes i/o vehicles de gran tonatge, de manera 
que, en aquest tram de les rodalies del torrent, es fa difícil el pas de dos vehicles i, 
encara més, si n’hi ha un de pesant. 

Per solucionar aquest problema i, com que a la carretera C-59, entre els PK 33+660 i el PK 
35+200 l’estat de la calçada i del traçat són bastant dolents, s’ha projectat una millora de 
traçat que abarca el tram esment i que inclou el revolt de la Fàbrega i la construcció del 
nou pont, que és l’objecte d’aquest projecte.  

S’han definit tres alternatives de traçat i s’ha realitzat una valoració exahustiva d’aquestes 
per tal d’obtenir la més òptima de les tres, atenent tant a aspectes econòmics i pràctics, tals 
com, la no afectació de serveis afectats i aprofitar al màxim la calçada actual per evitar 
moviments de terres innecessaris, com a aquells aspectes més ecològics tals com la 
preservació del PEIN del Moianès, que limita amb la traça de la millora.   

L’alternativa més òptima té el seu inici al terme municipal de Castellterçol, amb una 
longitud de 1697 m. El límit de la riera de la Fàbrega fa que durant els primers 550 
metres l’ampliació es decanti pel costat esquerre de la C-59, fent inevitable l’ocupació 
de petites àrees d’un PEIN d’alt valor ecològic i paisatgístic. La resta del tram que 
aprofita part de la plataforma existent cau pel costat adjacent a la riera, i al voltant del 
PK 34+440 el traçat d’aquesta alternativa és un revolt a dretes que incorpora un 
viaducte en corba de radi 300 m, per sobre el Torrent de la Fàbrega i situat a uns 16 
metres del pont existent.  

Conegut el traçat més òptim, es valoren tres alternatives d’estructura, per definir el 
model estructural més adient per a la construcció del pont.  La tipologia d’estructura que 
s’ha considerat més adequada per a la construcció del viaducte, es tracta d’una 
estructura mixta de formigó i acer formada per una secció transversal que és un calaix 
tancat amb un cantell de 1,50 m i una llosa de formigó que varia entre 0,24 m en els 



                                        

punts extrems i 0,30 m en els punts centrals, formigonada a peu d’obra. Està format per 
tres trams, dos extrems de 33 m cadascun i un tram central de 40 m amb una longitud 
total de 106 metres. 

Com que les piles del pont estan fonamentades en una conca i, en concret, a prop de la 
llera del riu, s’han realitzat els càlculs hidrològics relatius als cabals punta per un 
període de retorn de 100 i de 500 anys per saber la cota màxima que assolirà l’aigua en 
aquests períodes, i així poder predir l’afectació d’aquesta sobre les piles. 

S’ha realitzat l’execució de l’afermat del viaducte, i s’ha valorat que disposar la mateixa 
capa de trànsit que hi ha a l’esplanada adjacent és la millor solució, per tal de donar 
continuïtat a la rugositat de la macrotextura.  

Per últim, es disposarà un pretil metàl·lic de tipus PMH-38, en compliment dels 
sistemes de protecció de motociclistes en barreres de seguretat i pretils.  

S’ha estimat que l’execució de les obres tindran una duració aproximada de cinc mesos, 
inclosa la prova de càrrega pertinent. 



                                        

RESUMEN 

Título:   
 
Proyecto constructivo del nuevo puente de la Fàbrega en la crta. C-59 del PK 34+440 al 
34+546. Tramo: Castellerçol – Moià 
 
Autor:  Jordi Santana Valls 
 
Tutora:  Imma Estrada Palacios 
 

El presente Proyecto Constructivo consiste en la construcción del Nuevo puente de la 
Fàbrega, en la carretera C-59, entre los términos municipales de Castellterçol y Moià. 
La realización de este proyecto ha sido motivada porque el actual puente que discurre 
sobre el torrente de la Fàbrega es bastante estrecho, prácticamente sin arcén a ambos 
lados y sin espacio para el paso de peatones. Estas condiciones hacen que la circulación 
de vehículos por la carretera no sea fácil, y más cuando se combinan turismos y / o 
vehículos de gran tonelaje, por lo que, en este tramo de las cercanías del torrente, se 
hace difícil el paso de dos vehículos y, aún más, si hay uno de pesado. 

 
Para solucionar este problema y, como en la carretera C-59, entre los PK 33+660 y el 
PK 35+200 el estado de la calzada y del trazado son bastante malos, se ha proyectado 
una mejora de trazado que abarca el tramo mención y que incluye la curva de la Fàbrega 
y la construcción del nuevo puente, que es el objeto de este proyecto. 

 
Se han definido tres alternativas de trazado se ha realizado una valoración exhaustiva de 
estas para obtener la más óptima de las tres, atendiendo tanto a aspectos económicos y 
prácticos, tales como, la no afectación de servicios y aprovechar al máximo la calzada 
actual para evitar movimientos de tierras innecesarios, como a aquellos aspectos más 
ecológicos tales como la preservación del PEIN del Moianès, que limita con la traza de 
la mejora. 

 
La alternativa más óptima tiene su inicio en el término municipal de Castellterçol, con 
una longitud de 1697 m. El límite de la riera de la Fàbrega hace que durante los 
primeros 550 metros la ampliación se decante por el lado izquierdo de la C-59, haciendo 
inevitable el empleo de pequeñas áreas de un PEIN de alto valor ecológico y 
paisajístico. El resto del tramo que aprovecha parte de la plataforma existente cae por el 
lado adyacente a la riera, y alrededor del PK 34+440 el trazado de esta alternativa es 
una curva a derechas que incorpora un viaducto en curva de radio 300 m, por encima el 
Torrent de la Fàbrega y situado a unos 16 metros del puente existente. 

 
Conocido el trazado más óptimo, se valoran tres alternativas de estructura, para definir 



                                        

el modelo estructural más adecuado para la construcción del puente. La tipología de 
estructura que se ha considerado más adecuada para la construcción del viaducto, se 
trata de una estructura mixta de hormigón y acero formada por una sección transversal 
que es un cajón cerrado con un canto de 1,50 m y una losa de hormigón que varía entre 
0,24 m en los puntos extremos y 0,30 m en los puntos centrales, hormigonada a pie de 
obra. Está formado por tres tramos, dos extremos de 33 m cada uno y un tramo central 
de 40 m con una longitud total de 106 metros. 

 
Como las pilas del puente están fundamentadas en una cuenca y, en concreto, cerca del 
cauce del río, se han realizado los cálculos hidrológicos relativos a los caudales punta 
por un periodo de retorno de 100 y de 500 años para saber la cota máxima que alcanzará 
el agua en estos periodos, y así poder predecir la afectación de esta sobre las pilas. 

 
Se ha realizado la ejecución del firme del viaducto, se ha valorado que disponer la 
misma capa de rodadura que hay en la explanada adyacente es la mejor solución, para 
dar continuidad a la rugosidad de la macrotextura. 

 
Por último, se dispondrá un pretil metálico de tipo PMH-38, en cumplimiento de los 
sistemas de protección de motociclistas en barreras de seguridad y pretiles. 

 
Se ha estimado que la ejecución de las obras tendrán una duración aproximada de cinco 
meses, incluida la prueba de carga pertinente. 

 



                                     

SUMMARY 

Títle:  
 
Constructive project of the new Fàbrega’s bridge in road C-59 from PK 34+440 to 
34+546. Section: Castellerçol – Moià 
 
Author: Jordi Santana Valls 
 
Tutor: Imma Estrada Palacios 
 

This construction project involves the construction of new Fàbrega’s bridge in the C-59, 
between Castellterçol and Moia. The realization of this project has been motivated 
because the current bridge that goes over Fàbrega’s torrent is quite narrow, with 
practically no hard shoulder on both sides and no space for people. These conditions 
make vehicles on the road is not easy, and when it is combined cars and / or heavy 
vehicles it becomes difficult to pass of two vehicles and, further, if there is a heavy one. 
 
To resolve this problem, as the C-59, between PK 33+660 and PK 35+200 state of the 
road and the tracing are pretty bad, has projected an improvement of tracing that spans 
the stretch attention and that includes Fàbrega’s curve and construction of the new 
bridge, which is the subject of this project. 
 
I have defined three alternative route has been carried out a review of them to obtain the 
most optimal one, according to both economic and practical aspects, such as the non-
involvement of affected services and make the maximum current the road to avoid 
unnecessary earthworks, as those aspects such as ecological preservation of Moianès 
PEIN, which borders the trace of the improvement. 
 
The best alternative starts in Castellterçol, with a length of 1697 m. The limit of the 
Fàbrega’s stream  causes that during the first 550 meters extending chooses the left side 
of the C-59, making inevitable the use of a small PEIN areas of high ecological value 
and landscape. The remaining section of the platform that leverages existing falls on the 
side adjacent to the creek and around the PK 34+440 route of this alternative is a right-
turn that includes a viaduct in curve radius 300 m above Torrent of Fàbrega and located 
about 16 meters from the existing bridge. 
 
Known the most optimal route, three alternatives are valued for the structure, to define 
the most appropriate structural model for the construction of the bridge. The type of 
structure that is considered most suitable for the construction of the bridge, is a mixed 
structure of concrete and steel formed by a cross section which is a closed box with a 
depth of 1,50 m and a slab concrete varies from 0,24 m in the extreme points to and 
0,30 m in the centre points, concreted on site. It consists of three sections, two of 33 m 
from both ends and a central stretch of 40 m with a total length of 106 meters. 
 
As the props of the bridge is established on a basin, particularly near the river, the 
calculations have been made relative to water flow level for a return period of 100 and 
500 years to find the maximum water level in these periods, and thus predict the 
involvement of this on the props. 



                                     

 
For strengthened it has made enforcement of the viaduct, and has decided that having 
the same layer traffic is adjacent esplanade is the best solution in order to continue the 
roughness of the road. 
 
Finally, we have a metallic type of barrier PMH-38, in compliance with the protection 
systems and safety barriers for motorcyclists. 
 
It is estimated that the implementation of the works will last approximately five months, 
including the relevant load test. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

La carretera C-59 pertany a la xarxa bàsica primària de carreteres, i es desenvolupa des 
de Santa Perpètua de la Mogoda fins a Santa Maria d’Oló, connectant les carreteres del 
Vallès Oriental i el Bages i creuant l’Eix Transversal (C-25). Aproximadament a 
l’alçada del PK 34+500 hi ha l’anomenat pont de la Fàbrega. 

El pont actual sobre el torrent de la Fàbrega és força estret, pràcticament sense voral a 
ambdós costats i sense espai pel pas de vianants, amb un revolt a dretes força tancat i 
pronunciat en la seva sortida sentit Moià. Aquestes condicions fan que la circulació de 
vehicles per la carretera no sigui fàcil, i més quan s’hi combinen turismes, vehicles de 
gran tonatge, motos i bicicletes, de manera que, en aquest tram de les rodalies del 
torrent, es fa difícil el pas de dos vehicles i, encara més, si n’hi ha un de pesant. 

L’actual pont de la Fàbrega és un pont d’arc format per dovelles, la calçada i el reble 
entre arc i calçada que és d’obra de fàbrica. Per tant, es fa molt difícil l’eixamplament 
de la calçada sobre l’actual pont, atès que, al ser un pont antic d’arc, les actuacions 
d’eixamplament de la calçada podria malmetre l’obra de fàbrica que forma el reble.  

És per aquest motiu que, aprofitant el mal estat de la carretera adjacent,  es planteja 
realitzar una millora de traçat que incorpora el nou pont de la Fàbrega, objecte 
d’arrenjament. 

Per tant, l’objecte del present Projecte Constructiu consisteix en la definició de la totalitat 
de les obres per a l’execució del nou pont de la Fàbrega a la C-59, que va del PK 34+440 
al PK 34+546, entre els termes municipals de Castellterçol i Moià.  
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1.   ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
 
Els Antecedents del present Projecte Constructiu del Nou pont de la Fàbrega, a la carretera 
C-59, entre els termes municipals de Castellterçol i Moià, han estat motivats perquè 
l’actual pont que discorre sobre el torrent de la Fàbrega és força estret, pràcticament sense 
voral a ambdós costats i sense espai pel pas de vianants. Aquestes condicions fan que la 
circulació de vehicles per la carretera no sigui fàcil, i més quan s’hi combinen turismes 
i/o vehicles de gran tonatge, de manera que, en aquest tram de les rodalies del torrent, es 
fa difícil el pas de dos vehicles, encara més si n’hi ha un de pesant. 
  
Per solucionar aquest problema i, com que la carretera C-59, entre els PK 33+660 i el PK 
35+200 l’estat de la calçada i del traçat són bastant dolents, s’ha projectat la millora de 
traçat que abarca el tram esment i que inclou el revolt de la Fàbrega i la construcció del 
nou pont, que és l’objecte d’aquest projecte.   

 
2.   OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present Projecte Constructiu consisteix en la definició de la totalitat de les 
obres per a l’execució del nou pont de la Fàbrega a la C-59, que va del PK 34+440 al PK 
34+546, entre els termes municipals de Castellterçol i Moià.  
 

3.   SITUACIÓ ACTUAL 
 
La carretera C-59 pertany a la xarxa bàsica primària de carreteres, i es desenvolupa des 
de Santa Perpètua de la Mogoda fins a Santa Maria d’Oló, connectant les carreteres del 
Vallès Oriental i el Bages i creuant l’Eix Transversal (C-25). 
 
Tal i com s’ha esmentat a l’apartat dels antecedents del projecte, el pont actual sobre el 
torrent de la Fàbrega és força estret, pràcticament sense voral a ambdós costats i sense 
espai pel pas de vianants, amb un revolt a dretes força tancat i pronunciat en la seva 
sortida sentit Moià. Aquestes condicions fan que la circulació de vehicles per la 
carretera no sigui fàcil, i més quan s’hi combinen turismes, vehicles de gran tonatge, 
motos i bicicletes, de manera que, en aquest tram de les rodalies del torrent, es fa difícil 
el pas de dos vehicles, encara més si n’hi ha un de pesant. 
 
A la figura 3.1. es mostra una fotografia de la situació actual del pont sobre el torrent de la 
Fàbrega. En la fotografia s’hi pot observar l’encreuament entre dos vehicles lleugers on        
s’ hi aprecia la poca separació que hi ha entre ells. Per tant, és fàcil fer-se una idea de les 
dificultats de circulació que hi ha al pont quan un d’aquests dos és un vehicle pesant, i més 
encara, si ho són tots dos, cas en el que, forçosament un dels dos es veuria obligat a          
aturar-se. 
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Figura 3.1. Pont actual sobre el torrent de la Fàbrega 

 
L’entorn de la carretera pot dividir-se en dos parts clarament diferenciades. Així, la 
primera, abans del pont actual sobre el torrent de la Fàbrega, es troba envoltada per 
masses forestals, i la característica fonamental és que el marge esquerre de la via limita 
amb el PEIN del Moianès, que es veu afectat de manera puntual amb la millora de traçat 
proposada, però que la construcció del pont no li afecta.  
 
4.   DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJEC TADA 
 
4.1.   DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES  
 
Aproximadament en el PK 34+440 és on es disposarà l’estrep 1 del nou pont, que forma 
part del revolt de la Fàbrega, que a la seva vegada està inclòs dintre de la millora de 
traçat. A la figura 5.1.1. es mostra una fotografia del punt on comença el revolt a dretes 
que incorpora el nou viaducte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.1. Punt on comença el revolt a dretes que incorpora el nou viaducte 
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El nou viaducte discorre per sobre el Torrent de la Fàbrega i consta d’una corba de radi 
300 m en el seu traçat en planta i està situat a uns 16 metres del pont existent. En els 
seus 106 metres de longitud, la nova obra de fàbrica també creuarà superiorment la ctra. 
C-59, que romandrà en servei, deixant un gàlib de 16 metres sobre el terreny natural en 
la seva llum central. El conformen dues llums extremes de 33 m i una            
d’intermèdia de 40 m, i la disposició de les piles així com la secció geomètrica del pont 
garanteixen les exigències determinades per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a 
afectacions hidràuliques a nivell de desguàs i d’ocupació. 
 
La posició geomètrica relativa final que esdevindrà entre l’antic pont i el nou, garanteix 
una eficaç i còmoda reposició de l’accés al camí privat de la Fàbrega. Aquesta connexió 
es concreta al PK 35+546 de la C-59, amb una clàssica intersecció en T, sense 
possibilitat de realitzar girs a l’esquerra.  
 

 
Figura 5.1.2. El nou viaducte ve de l’esquerra i passa pel centre de la fotografia 

 
 
4.2.   TOPOGRAFIA 
 
Per a la realització del present Projecte Constructiu s'ha utilitzat topografia a escales 
1:50000, 1:5000, 1:1000 facilitada pel fons cartogràfic del Departament de Política 
Territorial i obres Públiques. 
 

4.3.   ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
A l’annex número 2 es detallen alternatives tant del possible traçat per on discorrerà el 
nou viaducte, com del tipus de secció i materials que conformaran l’obra de fàbrica.  
 

4.3.1. Alternatives de traçat 
 
A continuació es defineixen les tres alternatives de traçat i es comenten les valoracions 
realitzades en cada una d’elles: 
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Alternativa 1:  

 

El traçat d’aquesta variant té una longitud de 1280 metres, incorporant dues obres de 
fàbrica de 90 metres cadascuna, per salvar la riera de la Fàbrega i el torrent del Gai. 
Comença amb una ampliació de la calçada actual pel costat esquerre, que s’allargarà 
durant 550 metres afectant lleugerament l’àrea PEIN. A partir d’aquest punt, comença la 
variant mitjançant una corba a dretes. Seran 560 metres els que quedaran fins connectar 
de nou amb la ctra. C-59, tots ells pel costat est de la Fàbrega, és a dir, per la banda 
oposada a la del corredor actual. D’aquests metres en variant, 180 són de viaducte, i la 
resta són en terraplè.  
 
Aquesta alternativa afecta una massa forestal de més de 50 arbres i durant 550 m afecta 
lleugerament l’àrea PEIN, a més d’afectar una quantitat molt elevada de línies 
elèctriques. També s’ha estimat que el cubicatge de terres és bastant gran. D’altre 
banda, el fet de incorporar dues obres de fàbrica fa que resulti cara d’executar. 

 
Alternativa 2:  

 
El traçat d’aquesta  alternativa, és una variant del traçat en planta d’ una longitud de 
1340 metres on es preveuen dos viaductes, d’ aproximadament uns 90 metres cadascun. 
Com en la primera de les solucions, arrenca amb una ampliació per la banda esquerra, 
que aquesta vegada es manté fins al PK 34+360, afectant així més longitud de zona 
PEIN. Tanmateix, es preveuen dos viaductes, d’ aproximadament uns 90 metres 
cadascun. 
 
Aquesta alternativa també afecta una massa forestal de més de 50 arbres, a més 
d’afectar una quantitat de línies elèctriques que, tot i no ser tant elevada com en 
l’alternativa 1, també es considera una despesa bastant gran. Tanmateix s’ha estimat que 
el cubicatge de terres és bastant gran. De la mateixa manera que en l’alternativa 
anterior, el fet d’incorporar dues obres de fàbrica fa que resulti una alternativa cara 
d’executar. 
 
Alternativa 3:  

 
Té el seu inici al terme municipal de Castellterçol, amb una longitud de 1697 m. El límit 
de la riera de la Fàbrega fa que durant els primers 550 metres l’ampliació es decanti pel 
costat esquerre de la C-59, fent inevitable l’ocupació de petites àrees d’un PEIN d’alt 
valor ecològic i paisatgístic. La resta del tram que aprofita part de la plataforma existent 
cau pel costat adjacent a la riera, i al voltant del PK 34+440 el traçat d’aquesta 
alternativa és un revolt a dretes que incorpora un viaducte en corba de radi 300 m, per 
sobre el Torrent de la Fàbrega i situat a uns 16 metres del pont existent.  
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Aquesta alternativa només afecta petites zones del PEIN i dos arbres grans que podran 
ser replantats. A més, aprofita part de la calçada antiga, fet que fa que el preu del 
cubicatge es redueixi molt. D’altre banda, no té serveis afectats, atès que, les línies de 
corrent elèctric discorren per la seva dreta. Per acabar, aquesta alternativa només té una 
obra de fàbrica, el que fa que es redueixi molt el seu preu. 
 
Discussió dels resultats de l’estudi d’alternatives de traçat 

 
Tot seguit es discuteix l’avaluació de l’alternativa més òptima: 
 
El resultat de l’avaluació de les tres alternatives es conclou amb la certesa que 
l’alternativa 3 és la millor de totes, atès que, és la que afecta menys a la zona PEIN, té 
menys longitud de viaductes i, per tant, és més econòmica en aquest sentit, a part 
d’aprofitar la calçada antiga en algunes zones, fet que fa reduir molt el preu del 
moviment de terres. Per últim, s’ha valorat que és una alternativa que no té serveis 
afectats, a diferència de les altres dues. 
  
Una vegada ja s’ha determinat l’alternativa de traçat, es comença a determinar quina ha 
de ser la solució estructural més òptima per a la secció de l’estructura. A aquest efecte 
s’han avaluat tres alternatives. 
 
4.3.2. Alternatives estructurals 
 
A continuació es defineixen les tres alternatives de la tipologia del tauler i es comenten 
les valoracions realitzades en cada una d’elles: 
 
Alternativa A: 
 
El viaducte és una estructura prefabricada de formigó pretensat que consta d’una secció  
transversal en calaix formada per una biga Artesa prefabricada amb un cantell de 1,60 m 
i una llosa de formigó de 0,25 m formigonada in situ. Està format per tres trams, dos 
extrems de 33 m cadascun i un tram central de 40 m amb una longitud total de 106 
metres. 
 
Amb aquesta alternativa s’aconsegueix que les piles no estiguin fonamentades tant al 
centre de la llera de la conca. Gràcies a l’efecte del pretensat s’aconsegueix fonamentar 
els pilars 4 metres per darrera de la junta de cada tram. Aquesta solució és tècnicament 
molt bona però massa cara només per aconseguir fonamentar els pilars uns metres fora 
de la llera. 
 
Alternativa B: 
 
El viaducte és una estructura mixta de formigó i acer formada per una secció transversal 
que és un calaix tancat amb un cantell que varia linealment entre 1,20 m en els trams 
extrems i 2,50 m sobre les piles més altes. Està format per tres trams, dos extrems de 29 
m cadascun i un tram central de 48 m amb una longitud total de 106 metres. 
 
Aquesta alternativa és bastant bona estructuralment, atès que, s’aconsegueix una inèrcia 
molt gran a les seccions de les piles i és estèticament agradable. L’increment de 
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material, però, fa que el cost de la part metàl·lica augmenti molt. 
 
Alternativa C: 
 
El viaducte és una estructura mixta de formigó i acer formada per una secció transversal 
que és un calaix tancat amb un cantell de 1,50 m i una llosa de formigó que varia entre 
0,24 m en els punts extrems i 0,30 m en els punts centrals, formigonada a peu d’obra. 
Està format per tres trams, dos extrems de 33 m cadascun i un tram central de 40 m amb 
una longitud total de 106 metres. 
 
Aquesta estructura és una solució molt bona, ja que, té unes característiques mecàniques 
semblants a les de l’alternativa B i és molt més econòmica pel que fa a la quantitat 
d’acer que s’ha de disposar. 
 
Discussió dels resultats de l’estudi d’alternatives de l’estructura  
 
Tot seguit es discuteix l’avaluació de l’alternativa més òptima: 
 
L’alternativa més òptima és l’alternativa C, atès que, al donar un angle a les ànimes 
s’aconsegueix pujar el centre de gravetat de la secció del calaix metàl·lic, fet que fa que 
augmenti molt la inèrcia de la secció homogeneïtzada sense la necessitat d’haver 
d’utilitzar tant material com en el cas de l’alternativa B i de l’alternativa C, 
respectivament. 
 
A part de ser una solució que té unes característiques mecàniques molt bones i, encara 
que, les altres també són estructuralment bones, el fet que es necessiti menys material fa 
que el cost es redueixi molt guanyant així molt pes davant de les altres.  
 
 
4.4.   GEOTÈCNIA I GEOLOGIA 
 
A l’annex núm. 3 es presenten els resultats dels treballs de geologia i geotècnia duts a 
terme pel present projecte constructiu. Es recullen a continuació les conclusions del 
mateix: 
 
La previsió de fonamentació del viaducte és superficial, mitjançant sabates aïllades per 
cadascun dels estreps i piles. En el cas de les piles, i en concret la pila 1, aquesta s’haurà 
d’encastar un mínim de 2 metres en el substrat, ja que, la zona més superficial es troba 
alterada, degut a l’existència de circulació d’aigua i en aquesta profunditat hi ha un estrat 
rocós. 
 
La pressió admissible resultant de l’estudi és de 4,4 kg/cm2. 
 
4.5.   CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  
 
4.5.1.   Hidrologia 

A l’annex núm.4 es calculen, justifiquen i defineixen els diferents elements que formen el 
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sistema de drenatge longitudinal i transversal del viaducte, a més de calcular els cabals 
punta per uns períodes de retorn de 100 i 500 anys, per determinar si és necessari o no la 
disposició d’escullera. 
 
L’estudi s’ha desenvolupat a partir de les dades climàtiques i pluviomètriques obtingudes 
del Centre Meteorològic Territorial de Catalunya. 
 
L’obtenció dels cabals de referència s’ha fet segons el mètode hidrometeorològic, descrit a 
la Instrucció 5.2-IC. Drenatge superficial per a les diferents conques de l’estudi, recolzat 
amb les guies tècniques publicades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA): 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada al 
març de 2003 i les “Recomanacions per al disseny d’infrastructures que interfereixen amb 

cursos fluvials”, amb data gener de 2004. 
 
Les dades pluviomètriques amb les que dimensionar i comprovar el sistema de drenatge de 
la carretera s’han obtingut de l’estudi dut a terme per l’Agencia Catalana de l’Aigua 
(ACA): ”Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 
 
En aquest estudi s’introdueixen millores per a l’estimació de les màximes pluges 
previsibles en les diferents zones de Catalunya, no només en l’aportació de noves dades 
sinó en l’aplicació de noves tecnologies estadístiques.  

CÀLCUL DE CABALS 
 
La metodologia a seguir pel càlcul de cabals de disseny de les obres de drenatge 
transversal i longitudinal a projectar és la proposada pel mètode hidrometeorològic que 
presenta la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenaje Superficial. S’han tingut en compte 
també totes aquelles consideracions recollides a la guia Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local, que segueix l’aplicació del Mètode Racional. 
 

4.5.2.   Drenatge del viaducte 
 
A l’annex núm.4: Climatologia, Hidrologia i Drenatge s’especifiquen les solucions 
adoptades pel drenatge del viaducte. Tanmateix, es desenvolupen els mètodes emprats per 
la comprovació de la capacitat hidràulica d'aquests elements. 
 
El sistema de drenatge està format pels següents elements: 
 

• Embornals 

• Tubs de PVC 
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4.5.3.   Simulació hidràulica de la riera de la Fàbrega 
 
Model numèric 

 
El càlcul es realitza mitjançant el programa HEC-RAS (Hydologic Engineering Center's 

River Analysis System), desenvolupat per Hydrologic Engineering Center de l'U.S. Army 
Corp of Engineers. 
 
Aquest model utilitza el mètode Step Method per al càlcul de la corba de rabeig en règim 
gradualment variat. 
 
La teoria utilitzada és la clàssica corba de rabeig, però a més, en el HEC-RAS, cada secció 
transversal es tracta per trams parcials limitats per línies verticals que passen pels punts 
coordinats que defineixen el perfil. Aquest tractament permet incorporar nombroses 
opcions i permet tractar la major part dels problemes hidràulics que es poden presentar a 
l'estudi d'una llera. 
 
Dades de partida 
 
Es simula la situació actual  riera de la Fàbrega, juntament amb el seu afluent, el torrent del 
Gai.  
 
Donat el futur emplaçament del viaducte, el qual es situarà justament aigües avall de la 
confluència dels dos corrents d’aigua abans esmentats (riera de la Fàbrega i torrent del 
Gai), s’ha estimat el cabal total dels dos torrents. 
 
Coeficients de rugositat determinats per comparació emprant com a referència la 
publicació de l’ACA ("Recomanacions tècniques pels estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local"), a on es mostra una taula amb diferents tipus de cabals naturals i artificials, així 
com, diferents números de Manning en funció de les característiques de la llera: 
 
 Llera principal del riu  0,030 
 Plana inundació  0,040 
 
Coeficients en transicions: 
 
 Coeficient d'expansió:  0,30 
 Coeficient de contracció: 0,10 
 
RESULTATS I CONCLUSIONS 

 
S'ha estudiat el comportament actual de la riera pel cabal corresponent al període de retorn 
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de 500 anys; alhora s'ha simulat pel període de retorn de 100. 
 
Així s’han obtingut les làmines d’inundació pels períodes de retorn de 100 i 500 i les 
velocitats del corrent. Al punt 4 d’aquest annex es realitza la SIMULACIÓ HIDRÀULICA 
DEL TORRENT DE LA FÀBREGA I LA RIERA GAI.  

 

DEFENSES D’ESCULLERA 

No es preveu la defensa mitjanant escullera de les piles, atès que, la pila 1 es fonamentarà 
sobre roca i no tindrà risc de patir soscavacions. La pila 2 està fonamentada fora de l’abast 
de la màxima avinguda d’aigua.  
 

4.6.   ESTRUCTURES I MURS 
 
A l’annex núm. 5 s’adjunten els càlculs justificatius del nou viaducte projectat sobre el 
torrent de la Fàbrega que substitueix el pont existent. 
 
La nova estructura consisteix en un tauler mixt d’acer-formigó dividit en tres trams de 
33+40+33 m de llum entre línies de recolzament. La calçada del pont té una amplada d’11 
m on s’ubiquen les barreres rígides (2x0,5 m), dos vorals d’1,5 m i dos carrils de 3,5 m 
cadascú que permeten la circulació de vehicles en ambdós sentits. El traçat en planta s’ha 
definit amb una corba circular de 300 m de radi i el gruix de les capes de trànsit serà de 8 
cm (3 cm BBTM 11 +  5 cm AC16 bin S). 
 
Estructuralment, el calaix està constituït per un calaix metàl·lic d’1,50 m de cantell i una 
llosa de formigó de 0,30 m de gruix. A les seccions properes a les piles, el calaix metàl·lic 
té sobre la xapa de fons una llosa inferior de formigó, també de 0,30 m de gruix, que 
augmenta la capacitat resistent de la secció mitjançant la doble acció mixta. L’acer serà 
resistent a la corrosió tipus S 355 J2 W+N (fyk > 345 Mpa) i el formigó tant a la llosa 
superior com a la llosa inferior serà HA-30 amb barres corrugades d’acer B 500 S. La 
connexió entre l’acer i el formigó es farà mitjançant perns connectadors de 19 mm de 
diàmetre. 
 
Les piles són de formigó armat amb fust de 16 m d’alçada a la pila 1 i 17 m a la pila 2. 
 
La fonamentació es superficial, mitjançant sabates aïllades per cadascun dels estreps i 
piles. En el cas de les piles, i en concret la pila 1, aquesta s’haurà d’encastar un mínim de 2 
metres en el substrat, ja que la zona més superficial es troba alterada, degut a l’existència 
de circulació d’aigua. 
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4.7.   FERMS I PAVIMENTS 
 
A l’annex número 6 s’especifiquen el tipus d’afermat que hi ha a la calçada adjacent al 
viaducte, així com, a sobre del tauler.  
 
TRÀNSIT 

 

Les dades de trànsit, els càlculs i els resultats obtinguts pel dimensionament del ferm de la 
carretera C-59 són els següents:  
 
Per a la posada en obra de l’estructura la IMD és de 5.816 vehicles/dia i el de vehicles 
pesants és de 143 vehicles pesants/dia. Per aquest tipus de trànsit pesants tenim un tipus 
d’esplanada E3. 
 
ESPLANADA 
 
La categoria de l’esplanada de la calçada anterior i posterior als estreps del viaducte, és una 
E3, aconseguint aquesta mitjançant terres d’aportació seleccionades per aquest tipus 
d’esplanada amb la compactació correcta. Segons la norma 6.1-IC Secciones de firme, 
damunt del terreny existent, classificat com a sòl tolerable, es col·locaran 30 cm de sòl 
seleccionat (S-SEL2) procedent de préstec i 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment (S-
EST3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8.1. Tipus d’esplanada de la carretera adjacent al pont 
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El tipus de trànsit pesant és un T32, per tant, la calçada està formada per una capa 
intermitja tipus AC16 bin S i una capa de trànsit tipus BBTM 11. Per continuïtat 
estructural es disposaran les mateixes capes de ferm al tauler. 
 
Pel que fa al junt de calçada es disposarà un tipus de junt amb un recorregut màxim de 50 
mm. Aquest serà del tipus JNA-50, que significa que és de neoprè armat. 
 

 
Figura 5.8.2. Detall del junt JNA-50 

 
 

4.8.   SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
 
Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el 
present Projecte Constructiu són les següents: 
 
• Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), al llarg de tot el 

tram de projecte. 

• Retirada de la senyalització vertical, actualment present al pont, deteriorada, que no 
compleixi la normativa.  

• Col·locació de la senyalització vertical de reposició, d’acord amb la normativa  
vigent, al llarg del pont. 

• Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al 
llarg del pont, on sigui necessària i actualment no n’hi hagi. 

• Disposició dels elements d’abalisament necessaris al pont, (ulls de gat, captafars en 
barrera i pintat de vorades). 

• Disposició de la nova barrera PMH-38 en compliment de la nova normativa dels 
sistemes de protecció de motociclistes en barreres de seguretat i pretils.  
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• Instal·lació de la barrera tipus PMH-38, en substitució de la barrera existent en el 
tram de l’actual C-59 tipus PMA2/12a que existeix en l’actual viaducte de la riera de 
la Fàbrega. 

4.9.   CONTROL DE QUALITAT 
 
D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb 
el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del 
present projecte i del seu amidament.  
 
El Banc de Criteris utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat ha estat el de 
REFERÈNCIA GISA 2003, i el Banc de preus de Partides d’obra amb que s’ha realitzat el 
pressupost de l’obra és el Banc GISA Obra Civil 2003. 
 
L’aplicació dels coeficients de despeses generals (13%), benefici industrial (6%), així com 
l’I.V.A. (18 %) sobre el Pressupost de Control de Qualitat (37.959,68-€) aporta una 
valoració final de 53.302,98  € (CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS DOS MIL 
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS), el que suposa un 2,19 % respecte al pressupost de 
l’obra. 
 
4.10.   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
D'acord amb allò indicat en el "Real Decreto 1627/1997" s'ha redactat el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut en el Treball i s'ha inclòs el seu pressupost d'execució material 
com una partida del Pressupost General de l'Obra. En aquest Estudi de Seguretat i Salut es 
detalla: 
 
a) La Normativa en matèria de Seguretat, aplicable al llarg de l’execució de les 

diferents unitats de l’obra. 
 
b) La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de 

seguretat, pel seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes. 
 
c) L’ Import del Pressupost que resulta de l’Estudi, el qual ascendeix a QUARANTA-

QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS (44.161,35 €). 
 

 

4.11   VALORACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 
 
El present projecte inclou una memòria ambiental que té per objecte descriure les 
incidències mediambientals que pot comportar el projecte del nou pont de la Fàbrega a la 
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carretera C-59, així com la proposta de mesures correctores a realitzar. 
 
En el cas del pont no hi ha mesures correctores a aplicar. Totes les mesures correctores 
corresponen a la millora de traçat. 
 
4.11.1.   MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
A l’annex número 11 s’exposen les mesures de prevenció d’incendis forestals, 
particularitzant a aquest Projecte Constructiu tot el que s’exposa en el Decret 64/1995 de 7 
de Març “pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals”, publicat en el 
DOGC del 10 de Març de 1.995. 
 
L’annex justifica que les obres projectades i contingudes en el projecte compleixen les 
prescripcions i mesures preventives que, per aquest tipus d’obra, s’estableixen a l’esmentat 
Decret, tot fent un estudi d’avaluació del risc d’incendis forestals i contemplant mesures 
de prevenció durant la construcció i l’explotació de les obres. 
 
4.11.2.   GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En el present annex s’esmenta la classificació dels diferents tipus de residus que es 
generaran durant l’execució de les obres projectades, així com, la gestió que s’ha de dur a 
terme pel seu correcte tractament segons la legislació vigent. 
El tram d’estudi de les obres projectades al nou pont de la Fàbrega que va del PK 34+440 
al PK 34+546, objecte d’aquest projecte. 
 

5.   TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
S’ha elaborat un Pla de treballs, en forma de diagrama de barres representatiu de la 
programació de les obres, amb indicació del temps total estimat per l’acabament de les 
mateixes. D’acord amb aquest Pla (annex núm. 16), s’ha estimat en 5 mesos el termini 
d’execució de les obres projectades.  

 
6.   JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, extret de 
l’ETSCCPB, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a l’ utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecosts per 
obres de petit import, així com els sobrecosts a diverses comarques de Catalunya en un 
únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
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El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció 
dels aspectes abans esmentats. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal com 
queda reflectit a la justificació de preus (annex número 14). 
 

7.   PRESSUPOST DE L’OBRA 
 
D’acord amb el Pressupost General de l’Obra, el Pressupost d’Execució Material de l’Obra 
ascendeix a la quantitat de 1.669.184,47  € (UN MILIÓ SIS-CENTS SEIXANTA-NOU 
MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) que 
comporta, aplicant els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 %), 
així com l’IVA corresponent (18 %), un Pressupost d’Execució per Contracte de 
2.343.868,83 € (DOS MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS). 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA.......................... 1.669.184,47 € 
Despeses Generals (13 %).............................................................................  216.993,98 € 
Benefici Industrial (6 %)....................................................................................  100.151,07 € 
Subtotal:........................................................................................................  1.986.329,52 €  
I.V.A. (18%) sobre 1.986.329,52..................................................................... 357.539,31 €  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA.............. 2.343.868,83 € 
 

8.   REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment de la Llei 34/2007 de Contractes de l’Administració Pública que modifica 
la  Llei 30/2007 i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 
excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
Si per qualsevol motiu no imputable al contractista, el termini d’execució de l’obra 
excedeix a dotze (12) mesos, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. 
 
Per a determinar aquesta fórmula s’han calculat els tants per u que representen cadascuna 
de les classes d’obra corresponents a explanació, ferms amb paviments bituminosos i obres 
accessòries. 
 
D’aquesta determinació s’ha escollit la fórmula polinòmica número 4, que té la següent 
expressió: 
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9.   CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Es proposa la següent classificació del Contractista i del Contracte següent: 
 

        

CONTRACTE

Grup Subgrup Categoria
B 4 e

CONTRACTISTA

        
Taula 9.1 Classificació del contractista 

             

10.   DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
 
Integren el present Projecte de Construcció els següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXES  
 
 MEMÒRIA 
 
            ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 
  ANNEX NÚM. 1      - FOTOGRÀFIC 
 
  ANNEX NÚM. 2      - ESTUDI D’ALTERNATIVES   
 
  ANNEX NÚM. 3      - GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
  ANNEX NÚM. 4       - CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
  ANNEX NÚM. 5       - ESTRUCTURES I MURS 
 
  ANNEX NÚM. 6       - FERMS I PAVIMENTS 
 
  ANNEX NÚM. 7       -  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I 
DEFENSA DE LES OBRES 
 
 
  ANNEX NÚM. 8      - CONTROL DE QUALITAT 
   
  ANNEX NÚM. 9      - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 



  Memòria 

17 
 

 
  ANNEX NÚM. 10    - VALORACIÓ DE LES MESURES 
CORRECTORES 
 
  ANNEX NÚM. 11    - MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 
 
  ANNEX NÚM. 12    - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
  ANNEX NÚM. 13    - TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
  ANNEX NÚM. 14    - JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 
 
 
DOCUMENT NÚM. 3.  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
DOCUMENT NÚM. 4.  PRESSUPOSTOS 
 
   AMIDAMENTS 
 
    AMIDAMENTS AUXILIARS 
 
    AMIDAMENTS DETALLATS 
 
   ESTADÍSTICA DE PARTIDES I CONJUNTS 
 
   QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
 
   QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
 
   PRESSUPOSTOS 
 
    PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
     
    PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 
 
 
 



  Memòria 

18 
 

11.   CONCLUSIONS 
 
El present projecte es refereix a una part d’una obra, que engloba una millora de traçat i la 
construcció d’un pont, que és l’objecte d’aquest projecte constructiu. El projecte reuneix 
tots els documents i requisits exigits per la Legislació vigent: Llei 34/2007 de Contractes 
de l’Administració Pública que modifica la  Llei 30/2007. 
 
 
                   Barcelona, octubre de 2010 
 

Autor del projecte, 
               Jordi Santana i Valls  

 
 
   

                                                         
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 

Construccions civils 
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1.   INTRODUCCIÓ 

En el present annex es mostren una sèrie de fotografies on s’aprecia l’estat actual del 
pont de la Fàbrega, així com, la seva ubicació i una part de l’entorn que l’integra.  

Les primeres imatges que es mostren corresponen als actuals accessos del restaurant de 
la Fàbrega, que es troba ubicat a prop de la llera, on conflueixen el Torrent de la 
Fàbrega i la Riera del Gai. 

A continuació es mostren dues vistes del restaurant de la Fàbrega, una de frontal 
anterior i una de posterior. 

Tot seguit es poden veure tres vistes més, dues són corresponents al perfil anterior i 
posterior del pont actual, i en l’última es mostra la disposició de les piles.  

Per últim, es mostren fotografies del tauler del pont, dels pretils metàl·lics i de l’estat de 
l’afermat del pont. 

1.1.   ACCESSOS AL RESTAURANT DE LA FÀBREGA 

 

 

Fotografia 1: Es pot veure l’accés Sud 
al restaurant de la Fàbrega, on s’aprecia 
una senyal de preferència de pas en 
sentit Moià  i l’accés al pont uns metres 
més endavant. 

 
 
 

 

 

Fotografia 2: Es pot veure l’accés Nord 
al restaurant de la Fàbrega, on es pot 
veure una senyal de límit comarcal i 
l’accés al pont en sentit Castellterçol, 
uns metres més endavant.
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1.2.   VISTES DEL RESTAURANT DE LA FÀBREGA 
 
 
 

 
 
Fotografia 3: Vista del restaurant de la 
Fàbrega des del Torrent. Aquesta 
imatge ha estat presa molt a prop de les 
piles de l’actual pont. És just on 
comencen a confluir el Torrent de la 
Fàbrega i la Riera del Gai. 
 
 

 
 
Fotografia 5: Vista de part del camí 
que porta a l’aparcament del restaurant i 
que passa per sota dels arcs de l’actual 
pont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fotografia 4: Vista del restaurant de la 
Fàbrega des de la part posterior. 
Aquesta imatge ha estat presa des de la 
C-59, just abans d’arribar a l’accés 
Nord del restaurant. 
 
 
 

 
 
Fotografia 6: Vista de la conca on es 
troba fonamentat el pont, que és també 
la conca on es fonamentarà el nou.  
 



  Annex Fotogràfic 

4 
 

1.3.   VISTES DE L’ACTUAL PONT DE LA FÀBREGA 
 
 

 
 
Fotografia 7: Vista de l’actual pont de 
la Fàbrega des de la part posterior. 
Aquesta imatge ha estat presa des de la 
conca, just abans d’arribar a 
l’aparcament que el restaurant utilitza, 
que és part de la llera de la conca, en 
concret és part del Torrent de la 
Fàbrega. 
 

 
 
Fotografia 9: En aquesta imatge es veu 
la part inferior de l’actual pont. Com es 
pot observar les piles tenen la forma de 
la típica pila pantalla, per prevenir en 
cas que hi hagi una avinguda d’aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografia 8: Vista de l’actual pont de 
la Fàbrega des de la part frontal. 
Aquesta imatge ha estat presa des de la 
conca, just l’aparcament que el 
restaurant utilitza, on s’aprecia el camí 
d’accés al restaurant, que discorre per 
sota l’arc esquerra del pont. 
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1.4.   TAULER, PRETILS I ESTAT DE L’AFERMAT 
 
 

 
 
Fotografia 10: En aquesta imatge es 
pot observar el tauler de l’actual pont, 
els pretils que té, així com l’estat del 
ferm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografia 11: En aquesta imatge es 
veu la connexió entre el pretil i la 
barrera metàl·lica del pont actual.   
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El present document és un estudi d’alternatives que té com a objectiu la millora del 
traçat i l’ampliació de secció de calçada d’un revolt que incorpora un viaducte en corba 
de radi 300 m, per sobre el Torrent de la Fàbrega. 
 
A continuació s’explica la metodologia emprada per a realitzar l’estudi i s’analitza 
l’estat actual de la zona, tant de les alternatives de traçat que s’adapten millor a les 
condicions del trànsit i de l’entorn natural, com les alternatives de l’estructura que 
conformarà el nou viaducte.  

2. METODOLOGIA DE L’ESTUDI MULTICRITERI D’ALTERNATIVES 

2.1. Introducció 

Un estudi multicriteri d’alternatives consisteix en la cerca de la solució més adient a un 
determinat problema mitjançant el plantejament d’una sèrie de possibilitats.  
L’adjectiu “multicriteri” atén a la varietat de punts de vista des del que s’analitza el 
problema, no atenent únicament a criteris econòmics sinó també a factors socials. 

2.2. Determinació de les alternatives 

El primer pas en l’anàlisi d’alternatives és la determinació de les possibles solucions a 
analitzar.  
En aquest sentit, és una de les tasques fonamentals de l’anàlisi, ja que, han d’estar 
compreses totes les possibilitats amb la qualitat suficient com per a constituir-ne la 
solució desitjada. 

2.3. Determinació dels indicadors de qualitat 

Al mateix temps, i moltes vegades abans inclús que la determinació d’alternatives, és 
necessari determinar quins seran els indicadors que poden definir la qualitat de les 
alternatives. 
Els indicadors escollits han de complir unes condicions, com per exemple: 

- Han de ser exhaustius, és a dir, han de definir la totalitat de la qualitat del medi 
sense deixar cap aspecte important de banda. 

- Han de ser independents per tal que no es donin duplicitats en la valoració de la 
qualitat de cada alternativa. 

- Han de ser de fàcil determinació i, si és possible, que depenguin de dades 
objectives. 

2.4. Determinació dels paràmetres de referència 

Per tal d’avaluar els indicadors de qualitat, és necessària la determinació d’una escala de 
valors per a cada indicador, és a dir, fixar una referència amb la que comparar cada 
indicador i que l’avaluació tingui un significat. 
De la mateixa manera, aquestes referències han tenir un significat suficientment clar per 
a facilitar la presa de decisions. 
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2.5. Determinació dels pesos específics 

L’existència de més d’un indicador de qualitat per alternativa, fa necessari que es doni 
una importància relativa a cada indicador, ja que, no tots tenen el mateix pes en la 
qualitat global de l’ alternativa. 

2.6. Calibració dels indicadors 

Com a conseqüència directa de la determinació dels pesos específics, sorgeix la 
necessitat de la calibració dels indicadors, la qual cosa consisteix en donar un sentit a les 
puntuacions.  
Aquest fet representa que una alternativa valorada amb valors màxims ha de tenir una 
qualitat màxima (100%). 
Donat que els indicadors poden ser positius i negatius, es fa necessari aquest pas en el 
procés de decisió.  

2.7. Avaluació dels indicadors de qualitat 

A continuació cal quantificar els indicadors escollits en funció dels criteris determinats i 
en relació als paràmetres de referència.  

2.8. Resultats, comparació i presa de decisions 

Pel fet de ser un estudi multicriteri, una vegada avaluats els indicadors, queda la tasca 
de refondre els resultats de qualitat per a poder prendre una decisió. 
Aquesta tasca es pot fer de mode vectorial, es a dir, obtenint un número de paràmetres 
suficientment petit com per a poder prendre una decisió a la vista dels mateixos, o bé 
obtenir directament un valor global que permeti decidir. 
En aquest estudi d’alternatives s’obtindrà directament un valor global que permetrà 
decidir quina és la millor alternativa, tant pel que fa al traçat, com pel que fa a 
l’estructura. 

3. ANÀLISI MULTICRITERI D’ALTERNATIVES DEL TRAÇAT 

3.1. Introducció 

L’estudi d’alternatives consisteix en la valoració d’una sèrie d’indicadors de qualitat, als 
quals se’ls hi dóna un valor i un pes en funció d’uns valors de referència, a partir d’aquí, 
es valorarà amb una puntuació cada indicador, de manera que cada alternativa tindrà 
una valor final en tant per cent, podent-ne deduir d’aquí la qualitat de l’alternativa 
estudiada. 
L’avaluació de les alternatives es fa mitjançant un tipus de metodologia paramètrica que 
donarà un sol valor final que vol indicar el cost “social” valorat en el percentatge més 
alt, obtenint d’aquesta manera una idea de quina serà l’alternativa òptima. 

3.2. Estat del traçat actual 

La zona d’estudi es situa dins dels termes municipals de Castellterçol i Moià. 
Les alternatives consisteixen en la millora del traçat del tram del revolt ubicat entre el 
PK 33+660 i el PK 35+520 de la carretera C-59, tot eixamplant la carretera actual, que 
té 6 metres de calçada, fins a un total de 10 metres. 
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El tram de millora que es realitzarà es tracta d’una successió de revolts tancats que a 
més coincideix amb una estreta obra de fàbrica a l’alçada del PK 34+450, objecte 
d’aquest projecte.   

3.3. Determinació de les alternatives 

Les diferents alternatives, han estat dissenyades per trobar les possibles solucions per a 
millorar el traçat del nou viaducte del Torrent de la Fàbrega. 
Les alternatives proposades s’han dissenyat en funció dels següents criteris: 

- Preservar l’espai d’interès natural (PEIN) afectant el mínim possible a l’entorn. 

- Assegurar la seguretat de vianants i conductors atenint-se a la norma de traçat. 

- Trobar la solució més òptima per tal d’afectar el mínim els serveis de la zona 
com són les línies elèctriques. 

Les alternatives dissenyades són les següents: 

 
Figura 3.3.1. Planta general de les tres alternatives de traçat 

 

3.3.1. Alternativa 1: variant de 1280 metres amb dues obres de fàbrica 

Es proposen les següents actuacions: 

- El traçat d’aquesta variant té una longitud de 1280 metres, incorporant dues 
obres de fàbrica de 90 metres cadascuna, per salvar la riera de la Fàbrega i el 
torrent del Gai. 

- Comença amb una ampliació de la calçada actual pel costat esquerre, que 
s’allargarà durant 550 metres afectant lleugerament l’àrea PEIN. A partir 
d’aquest punt, comença la variant mitjançant una corba a dretes. Seran 560 
metres els que quedaran fins connectar de nou amb la ctra. C-59, tots ells pel 
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costat est de la Fàbrega, és a dir, per la banda oposada a la del corredor actual. 
D’aquests metres en variant, 180 són de viaducte, i la resta són en terraplè.  

- L’actuació d’aquesta solució es tancaria amb la connexió del nou tram en variant 
amb l’actual carretera, ja al terme municipal de Moià, i permet aprofitar l’àmbit 
de l’antic revolt, objecte de millora, com a accés exclusiu a la Fàbrega. 

 

 
Figura 3.3.1.1. Disseny de l’alternativa 1  

3.3.2. Alternativa 2: variant de 1340 metres que connecta amb la rasant de la C-59 

Es proposen les següents actuacions: 

- És una variant del traçat en planta de la qual es troba situat entre el de les 
alternatives 1 i 3. Requereix d’ una longitud de 1340 metres per tal de connectar 
amb la rasant de la C-59 a l’altre costat del torrent de la Fàbrega, passant entre el 
mas de la Fàbrega i el restaurant que duu el mateix nom. 

- Com la primera de les solucions, arrenca amb una ampliació per la banda 
esquerra, que aquesta vegada es manté fins al PK 34+360, afectant així més 
longitud de zona PEIN. Tanmateix, es preveuen dos viaductes, d’ 
aproximadament uns 90 metres cadascun. 

- Com en el primer cas, la connexió del nou tram en variant amb la C-59 ens 
permet aprofitar l’àmbit de l’antic revolt com a accés exclusiu a la Fàbrega. 
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Figura 3.3.2.1. Disseny de l’alternativa 2 

3.3.3. Alternativa 3: variant de 1697 m que incorpora un viaducte en corba de radi 

300 metres 

Es proposen les següents actuacions: 

- El límit de la riera de la Fàbrega fa que durant els primers 550 metres 
l’ampliació es decanti pel costat esquerre de la C-59, fent inevitable l’ocupació 
de petites àrees d’un PEIN d’alt valor ecològic i paisatgístic. La resta del tram 
que aprofita part de la plataforma existent cau pel costat adjacent a la riera, i al 
voltant del PK 34+440 un punt d’inflexió dóna lloc al naixement del nou viratge 
a dretes que constituirà la millora de l’actual revolt. 

- Aquest revolt incorpora un viaducte en corba de radi 300 m, per sobre el Torrent 
de la Fàbrega i situat a uns 16 metres del pont existent que serà objecte 
d’arranjament. En els seus 106 metres de longitud, la nova obra de fàbrica també 
creuarà superiorment la ctra. C-59, que romandrà en servei, deixant un gàlib de 
16 metres sobre el terreny natural en la seva llum central. El conformen dues 
llums extremes de 33 m i una d’ intermèdia de 40 m, i la disposició de les piles 
així com la secció geomètrica del pont garanteixen les exigències determinades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a afectacions hidràuliques a nivell 
de desguàs i d’ocupació. 

- La posició geomètrica relativa final que esdevindrà entre l’antic pont i el nou, 
garanteix una eficaç i còmoda reposició de l’accés al camí privat de la Fàbrega. 
Aquesta connexió es concreta al PK 35+856 de la C-59, amb una intersecció en 
T, sense possibilitat de realitzar girs a l’esquerra.  

- Abans de creuar la carretera actual amb un pas per sobre la mateixa, el nou 
viaducte passa sobre una petita massa forestal on destaquen dos arbre bastant 
grans que quedarien afectats. 
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- Les obres es clouen amb la connexió del nou tram en variant amb l’antiga 
carretera, amb una intersecció en T sobre el PK 35+500. Aquest accés, a l’igual 
que l’ anterior, només permet els girs a dretes.  

 

Figura 3.3.3.1. Disseny de l’alternativa 3 

3.4. DETERMINACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT REFERENTS AL 

TRAÇAT 

Per a la determinació dels indicadors que s’han utilitzat per avaluar posteriorment cada 
alternativa, s’han tingut en compte diferents paràmetres: uns relacionats amb el 
moviment de terres, d’altres amb el medi ambient i per últim amb els serveis afectats. 
Tots ells constitueixen una mostra suficientment clara i complerta per a poder avaluar la 
qualitat del medi que s’està analitzant en relació a l’actuació prevista. 
A continuació es detallen els indicadors escollits per a l’anàlisi: 
 

3.4.1. Moviment de terres 

Aquest indicador es divideix amb altres subindicadors que cadascun d’ells té en compte 
altres paràmetres: 
 
Terraplens:  Aquest indicador té en compte els materials i el moviment de terres que 
s’ha de terraplenar: 

⎯ El talús de terraplè adoptat a les tres alternatives al llarg de tot el tram de projecte. 

Desmunts:  Aquest indicador té en compte els materials i el moviment de terres que s’ha 
de desmuntar: 

⎯ El talús de desmunt adoptat a les tres alternatives al llarg de tot tram de projecte.  

3.4.2. Estètica i Medi Ambient 

Aquest indicador es divideix en els següents subindicadors: 
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Preservació de l’arbrat actual: S’intenta conservar al màxim l’arbrat existent de la zona, 
atès que, el traçat discorre per un Espai d’Interès Natural. 
Augment de vegetació: Fa referència a l’augment de l’àrea vegetada al llarg de tota la 
zona. 

3.4.3. Serveis afectats 

Aquest indicador té en compte l’afectació als diferents serveis existents a la zona, tals 
com les línies elèctriques de mitja i baixa tensió. 

3.5. DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES DE REFERÈNCIA 

Els paràmetres de referència són valors amb els que es comparen les avaluacions dels 
indicadors i que permeten obtenir valors relatius o en % de la qualitat dels mateixos. I 
per tant, s’han de tenir en compte a l’hora d’interpretar els resultats. 
En aquest cas són:  

3.5.1. Moviments de terres 

En el paràmetre referent als moviments de terres es valora l’alternativa que aprofiti millor 
el material procedent de l’excavació dels desmunts, a excepció de la terra vegetal, que es 
pot utilitzar a la construcció de terraplens (fonamentació i nucli). 

3.5.2. Medi Ambient 

Preservació de l’arbrat actual: valor de referència en funció de l’arbrat actual. 
 
Augment de vegetació: es valora la reposició de la vegetació afectada per la traça. 

3.5.3. Serveis afectats 

En aquest paràmetre es valora l’afectació de les línies aèries de mitja i baixa tensió de 
les diferents alternatives, així com el valor econòmic del cost de reposició. 

3.6. OBTENCIÓ DELS VALORS DELS PARÀMETRES DE REFERÈNCIA 

Una vegada els paràmetres de referència han estat escollits s’han d’avaluar mitjançant 
valors numèrics. A continuació es mostra un taula amb els valors obtinguts: 
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Tipus Subtipus Descripció ÒPTIM          Descripció Quantitat Ut

Estètica i Preservació de l'arbrat natural Conservar al màxim Alternativa 1
Mediambient l’arbrat existent 

MÀXIMA Superficie afectada 17.745.16 m2
Augment de vegetació Augment de l’àrea vegetada 

Alternativa 2

MÀXIMA Superficie afectada 19.569.80 m2

Alternativa 3

MÀXIMA Superficie afectada 13.228.60 m2

Serveis Afectats Electricitat Afectació línies aèries COST Alternativa 1 34.820.00 €

COST Alternativa 2 8.820.00 €

COST Alternativa 3 0.00 €

Moviment Terraplens Talús de terraplè adoptat Alternativa 1
de Terres

TOTAL Terraplens 19.158.90 m3
Desmunts Talús de desmunt adoptat 

TOTAL Desmunts 9.996.00 m3

Alternativa 2

TOTAL Terraplens 23.754.30 m3

TOTAL Desmunts 11.679.80 m3

Alternativa 3

TOTAL Terraplens 13.334.40 m3

TOTAL Desmunts 42.555.90 m3

ANÀLISIS MULTICRITÈRI D'ALTERNATIVES DEL NOU PONT PARÀMETRES DE L'ESTUDI

INDICADORS DE QUALITAT REFERÈNCIA

 
Taula 3.6.1. Valors de referència dels paràmetres d’estudi  

3.7. DETERMINACIÓ DELS PESOS ESPECÍFICS 

Se li ha donat un valor a cada indicador en funció de la importància en relació als altres 
indicadors, aquest valor serà subjectiu i pot variar segons el criteri emprat a l’estudi. 
Aquest ha estat donat també en percentatge respecte la suma dels valors dels pesos de 
cada indicador. 
A continuació es mostra els valors dels pesos específics escollits per a cada indicador, la 
puntuació, i el percentatge que representa respecte a la suma total de puntuacions: 
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Tipus Subtipus Descripció punts % Relatiu Valor (Δ)

Estètica Preservació Conservar l’arbrat 2.5 25.00% 100% 25.00%
i Mediambient

Augment Augment vegetació 1.75 17.50% 100% 17.50%

Serveis Afectats Electricitat Afectació línies aèries 3.05 30.50% 100% 30.50%

Moviment Terraplens Talús de terraplè 1.2 12.00% 100% 12.00%
de Terres

Desmunts Talús de desmunt 1.5 15.00% 100% 15.00%

ANÀLISIS D'ALTERNATIVES DEL NOU PONT DE LA FÀBREGA  -  PARÀMETRES D'ESTUDI

INDICADORS DE QUALITAT     REFERÈNCIA PES ESPECÍFIC (γ) CALIBRACIÓ

Taula 3.7.1. Pes específic per als paràmetres 

3.8. AVALUACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT 

Per a l’anàlisi de les alternatives s’han avaluat els valors de cada paràmetre. 
Posteriorment s’ha calculat el percentatge en relació al valor de referència, obtenint així 
un valor absolut (el real per a cada alternativa), i un de relatiu (el percentatge enfront el 
valor de referència). 
A continuació es mostra la taula resum amb els valors relatius i absoluts de cada 
indicador de qualitat per a cada alternativa: 
 

El traçat d’aquesta variant té una longitud de 1280 metres, 
orporant dues obres de fàbrica de 90 metres cadascuna.
S'efectuarà una ampliació de la calçada pel costat esquerra
en 550 metres afectant l'àrea PEIN. D'aquests metres en 
variant, 180 són de viaductes, i la resta són en terraplè.

Tipus Subtipus Descripció

Estètica i Mediambient Afectació de Conservar al màxim 2.0 0.5 5.00%
l'arbrat natural l’arbrat existent 
Augment de vegetació Augment de l’àrea 5.74 1 10%

vegetada 

Serveis Afectats Electricitat Afectació línies aèries 0 0 0%

Moviment de Terres Desmunts i terraplens Diferència entre 14.41 2.03 20.30%
desmunts i terraplens

    PARÀMETRES D'ESTUDI
ALTERNATIVA 1

INDICADORS DE QUALITAT                     REFERÈNCIA
Puntuació Valor absolut Valor relatiu

Taula 3.8.1. Valoració dels indicadors per a l’Alternativa 1 
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El traçat d’aquesta variant té una longitud de 1340 m, 
per tal de connectar-se amb la rasant de la C-59 a l'altre
costat del Torrent de la Fàbrega. Arrenca del costat 
esquerra i afecta més zona PEIN que en el cas anterior.
Es preveu en dos viaductes, d'aproximadament uns 90 

metres cadascún.

Tipus Subtipus Descripció

Estètica i Mediambient Afectació de Conservar al màxim 3.48 0.87 8.69%
l'arbrat natural l’arbrat existent 
Augment de vegetació Augment de l’àrea 6.85 1.2 12%

vegetada 

Serveis Afectats Electricitat Afectació línies aèries 7.5 2.29 22.9%

Moviment de Terres Desmunts i terraplens Diferència entre 9.48 1.42 14.22%
desmunts i terraplens

    PARÀMETRES D'ESTUDI
ALTERNATIVA 2

INDICADORS DE QUALITAT                     REFERÈNCIA
Puntuació Valor absolut Valor relatiu

Taula 3.8.2.. Valoració dels indicadors per a l’alternativa 2 

 

Té una longitud de 1697 m. Durant els primers 
550 metresl'ampliació es detecta pel costat 
esquerra de la C-59, ocupant petites arees PEIN.
La resta del tram aprofita part de la plataforma
existent amb un revolt a dretes que incorpora un
viaducte de 300 m de radi i una long. de 106 m.

Tipus Subtipus Descripció

Estètica i Mediambient Afectació de Conservar al màxim 5.59 1.40 13.98%
l'arbrat natural l’arbrat existent 
Augment de vegetació Augment de l’àrea 10 2.5 25

vegetada 

Serveis Afectats Electricitat Afectació línies aèries 10 3.05 30.5%

Moviment de Terres Desmunts i terraplens Diferència entre 5 0.6 6.0%
desmunts i terraplens

    PARÀMETRES D'ESTUDI
ALTERNATIVA 3

INDICADORS DE QUALITAT                     REFERÈNCIA
Puntuació Valor absolut Valor relatiu

Taula 3.8.3. Valoració dels indicadors per a l’alternativa 3 

3.9. RESULTATS 

En aquest apartat es comenten els resultats obtinguts per a cada alternativa. Els resultats, 
tal i com s’explica a la metodologia, s’obtenen de forma paramètrica, donant un valor 
màxim corresponent al traçat més adequat per l’alternativa definitiva, de manera que 
l’alternativa òptima serà la que tingui el percentatge més gran. 
 

3.9.1. Resultats Alternativa 1 

Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar els diferents paràmetres 
d’aquesta alternativa són els que s’esmenten a continuació: 
 

• Estètica i medi ambient:  
 



  Anàlisi multicriteri d’alternatives  

 13

El traçat d’aquesta alternativa passa pel mig d’una zona PEIN amb una quantitat 
d’arbrat molt elevada, dels quals, més d’una cinquantena d’arbres queden afectats. En 
total s’estima que l’afectació seria d’uns 17.745,16 m2, aproximadament, fet que fa que 
tingui una puntuació relativament baixa amb comparació al valor de referència adoptat 
per a la preservació de l’arbrat natural. 
  

• Serveis afectats: 
 
La zona per on ha de discorre el traçat de l’alternativa 1 coincideix amb una gran 
quantitat de línies d’alta tensió i s’estima que el cost aproximat de moure tots els serveis 
i re ubicar-los pujaria a una xifra desmesuradament alta de 32.820 €, per aquest motiu té 
la puntuació més baixa. 
 

• Moviment de terres:  
 
S’estima que el moviment de terres que s’ha de dur a terme per a construir la traça és de 
19.158,9 m3 en terraplè i de 9.996 m3 en desmunt. La puntuació que obté és 
relativament millor que les altres alternatives. 
 

3.9.2. Resultats Alternativa 2 

Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar els diferents paràmetres 
d’aquesta alternativa són els que s’esmenten a continuació: 
 

• Estètica i medi ambient:  
 

El traçat de l’alternativa, com en el cas anterior, passa pel mig d’una zona PEIN amb 
una quantitat d’arbrat molt més elevada, dels quals, més d’una cinquantena d’arbres 
queden afectats. En total s’estima que l’afectació seria d’uns 19.569,8 m2, 
aproximadament, fet que fa que tingui una puntuació relativament baixa en comparació 
al valor de referència adoptat per a la preservació de l’arbrat natural. 
  

• Serveis afectats: 
 
La zona per on ha de discorre el traçat de l’alternativa 2 coincideix amb una gran 
quantitat de línies d’alta tensió i s’estima que el cost aproximat de moure tots els serveis 
i re ubicar-los pujaria a una xifra bastant alta de 8.820 €, per aquest motiu té una 
puntuació més alta que l’alternativa 1, tot i que, segueix essent baixa. 
 
 

• Moviment de terres:  
 
S’estima que el moviment de terres que s’ha de dur a terme per a construir la traça és de 
23.754,30 m3 en terraplè i de 11.679,8 m3 en desmunt. La puntuació que obté és més 
baixa que l’alternativa 1, atès que, la diferencia entre desmunt i terraplè és superior, el 
que significa és que s’ha de moure més terres que a l’altra alternativa. 
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3.9.3. Resultats Alternativa 3 

Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar els diferents paràmetres 
d’aquesta alternativa són els que s’esmenten a continuació: 
 

• Estètica i medi ambient:  
 

- El traçat de la darrera alternativa, afecta petites àrees d’una zona PEIN, tot i que, 
la traça aprofita part de la calçada existent i discorre just per la frontera de l’àrea 
PEIN. En total s’estima que l’afectació seria d’uns 13.228,6 m2, 
aproximadament, dels quals, només s’afecten dos arbres. Això fa que tingui una 
puntuació relativament alta amb comparació al valor de referència adoptat per a 
la preservació de l’arbrat natural. Val a dir que el nou viaducte passa sobre una 
petita massa forestal on destaquen un roure i un pi roig bastant grans que 
quedarien afectats. 

• Serveis afectats: 
 
La zona per on ha de discorre el traçat de l’alternativa 3 no hi ha línees elèctriques 
afectades, aquest fet fa que el cost per moure els serveis sigui nul. Per aquest, en aquest 
apartat, té la puntuació més alta de les tres alternatives. 
 

• Moviment de terres:  
 
S’estima que el moviment de terres que s’ha de dur a terme per a construir la traça és de 
13.334,4 m3 en terraplè i de 42.555,9 m3 en desmunt. La puntuació que obté és la més 
baixa de totes, atès que, la diferencia entre desmunt i terraplè és superior, el que 
significa és que s’ha de moure més terres que a les altres alternatives.  
 

3.10. CONCLUSIONS A LES ALTERNATIVES DE TRAÇAT 

S’han analitzat les tres alternatives en funció de diferents criteris de traçat, com són el 
medi ambient, els serveis afectats i el moviment de terres, per a afectar el mínim 
possible a la zona PEIN i a la vegada aconseguir l’alternativa més econòmica. 
 
Tot i la complexitat de l’estudi, que és en funció d’indicadors la majoria paramètrics, 
existeix una solució òptima que és deguda al percentatge més alt de les tres alternatives. 
 
Tot i això algunes alternatives s’aproximen a l’òptim per a cada indicador: respecte al 
medi ambient, respecte als serveis afectats i/o respecte al moviment de terres. 
 
En realitzar l’estudi paramètric, s’observa que l’alternativa 3 pren els valors òptims per 
tractar-se de l’alternativa que menys afecta a l’àrea PEIN, la que no té serveis afectats i, 
per tant, la més econòmica pel que respecte al moviment i la reposició de les línees 
elèctriques. Tot i que, és l’alternativa que ha de moure més terres, és l’única que pot 
aprofitar un tros de la calçada antiga que discorre per la frontera de l’àrea PEIN.  
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Per tant, la millor alternativa de traçat és l’alternativa 3, amb un revolt a dretes que 
incorpora un viaducte de 300 metres de radi i 106 metres de longitud.  
 

4. ANÀLISI MULTICRITERI D’ALTERNATIVES DE L’ESTRUCTURA 

4.1. DETERMINACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Les diferents alternatives, han estat estudiades i dissenyades per trobar les possibles 
solucions per a escollir l’esquema longitudinal, la tipologia del tauler i el procediment 
constructiu del nou viaducte del Torrent de la Fàbrega. 
 
Les alternatives dissenyades són les següents: 

4.1.1. Alternativa A: pont de bigues prefabricades de formigó ( Biga Artesa) 

Es proposen les següents actuacions: 

- El viaducte és una estructura prefabricada de formigó pretensat que consta d’una 
secció  transversal en calaix formada per una biga Artesa prefabricada amb un 
cantell de 1,60 m i una llosa de formigó de 0,25 m formigonada a l’obra. Està 
format per tres trams, dos extrems de 33 m cadascun i un tram central de 40 m 
amb una longitud total de 106 metres. 

 
Figura 4.1.1.1. Secció Transversal Prefabricada Artesa 

- El traçat en planta està format per un tram circular de 300 m de radi. L’alçat en 
la zona del tram central té una pendent màxima del 2,1 %. El tauler té un ample 
d’11 m i l’altura del tram central és aproximadament de 13,35 metres.  

El sistema estàtic de l’estructura és una biga contínua amb junts de dilatació únicament 
als estreps. L’estructura presenta un segellat de la junta vertical que queda pràcticament 
inapreciable. Amb la utilització del pretesat als junts, es poden fonamentar les piles 4 m 
més cap a l’exterior, deixant així els trams extrems amb un voladís de 4 m, amb el que 
s’aconsegueix que les piles no estiguin fonamentades a sobre la llera.   
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Figura 4.1.1.2. Disseny de l’alternativa A  

 

4.1.2. Alternativa B: pont mixt de cantell variable 

Es proposen les següents actuacions: 

- El viaducte és una estructura mixta de formigó i acer formada per una secció 
transversal que és un calaix tancat amb un cantell que varia linealment entre 1,20 
m en els trams extrems i 2,50 m sobre les piles més altes. Està format per tres 
trams, dos extrems de 29 m cadascun i un tram central de 48 m amb una 
longitud total de 106 metres. 

 
Figura 4.1.2.1. Secció Transversal de calaix metàl·lic de cantell variable 

 

- El traçat en planta està format per un tram circular de 300 m de radi. L’alçat en 
la zona del tram central té una pendent màxima del 2,1 %. El tauler té un ample 
de 11 m i les altures de les piles centrals són aproximadament de 14 metres.  

- El sistema estàtic de l’estructura és una biga contínua amb junts de dilatació 
únicament als estreps. L’estructura metàl·lica està feta amb acer resistent a la 
corrosió de límit elàstic 355 N/mm2. La resistència a l’abonyegadura de les ales 
y les ànimes s’augmenta per mitjà d’enrigidors tancats tant transversal com 
longitudinalment i amb diafragmes que completen la secció. 
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Figura 4.1.2.2. Disseny de l’alternativa B 

4.1.3. Alternativa C: pont mixt amb secció calaix 

Es proposen les següents actuacions: 

- El viaducte és una estructura mixta de formigó i acer formada per una secció 
transversal que és un calaix tancat amb un cantell d’1,50 m i una llosa de 
formigó que varia entre 0,24 m en els punts extrems i 0,30 m en els punts 
centrals, formigonada a peu d’obra. Està format per tres trams, dos extrems de 
33 m cadascun i un tram central de 40 m amb una longitud total de 106 metres. 

 
Figura 4.1.3.1. Secció Transversal de calaix metàl·lic 

- El traçat en planta està format per un tram circular de 300 m de radi. L’alçat en 
la zona del tram central té una pendent màxima del 7,0 %. El tauler té un ample 
d’11 m i les altures de les piles centrals són aproximadament de 16 metres.  

- El sistema estàtic de l’estructura és una biga contínua amb junts de dilatació 
únicament als estreps. L’estructura metàl·lica està feta amb acer resistent a la 
corrosió de límit elàstic 355 N/mm2. La resistència a l’abonyegadura de les ales 
y les ànimes s’augmenta per mitjà de enrigidors tancats tant transversal com 
longitudinalment i amb diafragmes que completen la secció. 
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Figura 4.1.3.2. Disseny de l’alternativa C 

4.2. DETERMINACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT REFERENTS 

L’ESTRUCTURA 

Per a la determinació dels indicadors que s’han utilitzat per avaluar posteriorment cada 
alternativa, s’han tingut en compte diferents paràmetres: uns relacionats amb els 
aspectes estructurals, constructius, d’altres estètics i finalment s’han valorat indicadors 
econòmics.  
Tots ells constitueixen una mostra suficientment clara i complerta per a poder avaluar la 
qualitat del medi que s’està analitzant en relació a l’actuació prevista. 
 
A continuació es detallen els indicadors escollits per a l’anàlisi: 

4.2.1. Aspectes Estructurals 

Aquest indicador es divideix amb altres subindicadors que cadascun d’ells té en compte 
altres paràmetres: 
Rendiment de la secció: Aquest indicador té en compte la manera com s’aprofita el 
material de la secció escollida. També té en compte la resistència que té la secció front 
dels esforços tant en la fase de construcció com en la fase de servei. 

4.2.2. Aspectes Constructius 

Aquest indicador té en compte la facilitat del procés constructiu. Es refereix a les 
actuacions que es duran a terme durant el procés constructiu, així com, a la facilitat de 
construcció de l’estructura. 

4.2.3. Aspectes Estètics 

Aquest indicador es divideix amb altres subindicadors que cadascun d’ells té en compte 
altres paràmetres: 
Impacte visual: Aquest indicador avalua els diferents aspectes estètics per tal d’integrar 
l’estructura a l’entorn causant el menor impacte visual possible. 
Disseny creatiu: Es refereix a aspectes innovadors i creatius del tipus d’estructura que 
sustenta el taulell i l’ ubicació dels pilars. 

4.2.4. Aspectes Econòmics 

Aquest indicador es divideix amb altres subindicadors que cadascun d’ells té en compte 
altres paràmetres: 
Cost aproximat de l’estructura: Aquest indicador es refereix al cost total del conjunt 
d’actuacions que s’han de realitzar per construir l’estructura.  
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Temps d’execució: Aquest indicador inclou el temps de les diferents fases d’execució 
de l’obra d’acord amb la complexitat del procés constructiu i amb la possible 
programació de la planificació que tindria cada alternativa. 
Manteniment de l’estructura: Aquest indicador avalua la comoditat del procés de 
manteniment que té cada alternativa en relació al seu cost d’execució. 

4.3. DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES DE REFERÈNCIA 

Els paràmetres de referència són valors amb els que es comparen les avaluacions dels 
indicadors i que permeten obtenir valors relatius o en % de la qualitat dels mateixos. Per 
tant, s’han de tenir en compte a l’hora de interpretar els resultats. 
Per a aquest cas són:  

4.3.1. Aspectes Estructurals 

Rendiment de la secció:  

⎯ Aprofitament òptim dels materials que conformen la secció. 

- Rendiment:  95,00 % 

4.3.2. Aspectes Constructius 

Facilitat del procés constructiu:  

⎯ Contempla la manera més breu i òptima de realitzar el procés constructiu que 
minimitzi el cost d’execució de l’obra.  

4.3.3. Aspectes Estètics 

Impacte visual: 

⎯ Contempla la reacció que l’estructura provoca a les persones en relació a la 
lleugeresa i l’esveltesa de les estructures de cada alternativa. 

Disseny creatiu: 

⎯ Es basa en la valoració d’un disseny creatiu que aporti una solució innovadora. 

4.3.4. Aspectes Econòmic 

Cost aproximat de l’estructura:  
 

⎯ Contempla l’alternativa que, tenint un bon rendiment estructural, presenti el cost 
més baix en comparació a les altres alternatives. 

Temps d’execució:  
 

⎯ Contempla la manera més breu i òptima de realitzar el procés constructiu que 
minimitzi el temps d’execució de l’obra.  
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Manteniment de l’estructura: 
 

⎯ Es basa en la valoració d’un disseny que aporti una solució innovadora i de baix 
cost econòmic pel que fa al manteniment de l’estructura. 

4.4. OBTENCIÓ DELS VALORS DELS PARÀMETRES DE REFERÈNCIA 

Una vegada els paràmetres de referència han estat escollits s’han d’avaluar mitjançant 
valors numèrics. A continuació es mostra un taula amb els valors obtinguts: 

Tipus Subtipus Descripció ÒPTIM          Descripció Quantitat Ut

Estructural Rendiment de la secció Aprofitament òptim dels MÀXIMA Alternativa 1 100 %
materials que conformen 
l'estructura. MÀXIMA Alternativa 2 100 %

MÀXIMA Alternativa 3 100 %

Constructiu Facilitat del procés constru Valora la forma més breu i TOTAL Tècnica òptima del 10.00 adim
òptima del procés constructiu procés constructiu

Estètic Impacte visual Reacció que provoca a les TOTAL Estètica de la seeció 10.00 adim
persones quan veuen el pont

Disseny creatiu Avalua la solució tecnològica TOTAL Tecnologia innovadora 10.00 adim
més innovadora

Econòmic Cost aproximat Cost més econòmic TOTAL Aprofitament de recurso 10.00 adim

Temps d'execució Rapidesa d'execució TOTAL Disminució del temps 10.00 adim

Manteniment Baix cost de manteniment TOTAL Manteniment estructura 10.00 adim

ANÀLISIS D'ALTERNATIVES DEL NOU PONT PARÀMETRES DE L'ESTUDI

INDICADORS DE QUALITAT REFERÈNCIA

 Taula 4.4.1. Valors de referència dels paràmetres d’estudi  

4.5. DETERMINACIÓ DELS PESOS ESPECÍFICS 

Se li ha donat un valor a cada indicador en funció de la importància en relació als altres 
indicadors, aquest valor serà subjectiu i pot variar segons el criteri emprat a l’estudi. 
Aquest ha estat donat també en percentatge respecte la suma dels valors dels pesos de 
cada indicador. 
A continuació es mostra els valors dels pesos específics escollits per a cada indicador, la 
puntuació, i el percentatge que representa respecte a la suma total de puntuacions: 
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Tipus Subtipus Descripció punts % Relatiu Valor (Δ)

Estructural Rendiment de Aprofitament òptim 0.9 9.00% 100% 9.00%
la secció dels materials

Constructiu Facilitat del Construcció ràpida i 1.35 13.50% 100% 13.50%
procés costr. òptima

Estètic Impacte visual Reacció dels ciutadans 0.75 7.50% 100% 7.50%

Disseny Creatiu Solució innovadora 0.25 2.50% 100% 2.50%

Econòmic Cost aproximat Cost menor 2.0 20.00% 100% 20.00%

Temps d'execució Rapidesa constructiva 1.75 17.50% 100% 17.50%

Manteniment Baix cost 3.0 30% 100% 30%

ANÀLISIS D'ALTERNATIVES DEL NOU PONT DE LA FÀBREGA  -   PARÀMETRES D'ESTUDI

INDICADORS DE QUALITAT     REFERÈNCIA PES ESPECÍFIC (γ) CALIBRACIÓ

        Taula 4.5.1. Pes específic per als paràmetres 

4.6. AVALUACIÓ DELS INDICADORS DE QUALITAT 

Per a l’anàlisi de les alternatives s’han avaluat els valors de cada paràmetre. 
Posteriorment s’ha calculat el percentatge en relació al valor de referència, obtenint així 
un valor absolut (el real per a cada alternativa), i un de relatiu (el percentatge enfront el 
valor de referència). 
A continuació es mostra la taula resum amb els valors relatius i absoluts de cada 
indicador de qualitat per a cada alternativa: 
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Estructura prefabricada de formigó pretensat que consta 
d'una secció transversal en calaix formada per una biga 
Artesa amb un cantell de 1,60 m i una llosa de 0,25 m 
formigonada a peu d'obra. Està format per tres trams, dos 
extrems de 33 m cadascún i un de central de 40 m amb una

longitud total de 106 metres.

Tipus Subtipus Descripció

Estructural Rendiment de Aprofitament òptim 10.0 0.9 9.00%
la secció dels materials

Constructiu Facilitat del Construcció ràpida i 4.5 0.57 5.74%
procés costr. òptima

Estètic Impacte visual Reacció dels ciutadans 6.5 0.4875 4.88%

Disseny Creatiu Solució innovadora 9 0.45 4.50%

Econòmic Cost aproximat Cost menor 4 0.8 8.00%

Temps d'execució Rapidesa constructiva 4.5 0.7875 7.88%

Manteniment Baix cost 3.25 0.975 9.75%

    PARÀMETRES D'ESTUDI
ALTERNATIVA A

INDICADORS DE QUALITAT                     REFERÈNCIA
Puntuació Valor absolut Valor relatiu

Taula 4.6.1. Valoració dels indicadors per a l’Alternativa A 
 

Estructura mixta de formigó i acer formada per una secció 
transversal que és un calaix tancat amb un cantell que varia
linealment entre 1,20 m en els trams extrems i 2,50 m sobre
les piles més altes. Està format per tres trams, dos extrems
de 29 m cadascún i un de central de 48 m amb una longitud

total de 106 metres.

Tipus Subtipus Descripció

Estructural Rendiment de Aprofitament òptim 6.3 0.56 5.63%
la secció dels materials

Constructiu Facilitat del Construcció ràpida i 5.65 0.77 7.63%
procés costr. òptima

Estètic Impacte visual Reacció dels ciutadans 7 0.525 5.25%

Disseny Creatiu Solució innovadora 5.25 0.13 1.31%

Econòmic Cost aproximat Cost menor 6.5 1.3 13.00%

Temps d'execució Rapidesa constructiva 7 1.225 12.25%

Manteniment Baix cost 2 0.6 6.00%

    PARÀMETRES D'ESTUDI
ALTERNATIVA B

INDICADORS DE QUALITAT                     REFERÈNCIA
Puntuació Valor absolut Valor relatiu

Taula 4.6.2. Valoració dels indicadors per a l’Alternativa B 
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Estructura mixta d'acer i formigó formada per una secció
transversal que és un calaix tancat amb un cantell de 1,50 m 
i una llosa de formigó que varia entre 0,24 m en els extrems i
0,30 m en els punts centrals, formigonada a peu d'obra. Està  
format per tres trams, dos extrems de 33 m cadascún i un de 

central de 40 m amb una longitud total de 106 metres.

Tipus Subtipus Descripció

Estructural Rendiment de Aprofitament òptim 7.5 0.675 6.75%
la secció dels materials

Constructiu Facilitat del Construcció ràpida i 6.5 0.88 8.78%
procés costr. òptima

Estètic Impacte visual Reacció dels ciutadans 8 0.6 6.00%

Disseny Creatiu Solució innovadora 5 0.125 1.25%

Econòmic Cost aproximat Cost menor 10 2.00 20.00%

Temps d'execució Rapidesa constructiva 9 1.58 15.75%

Manteniment Baix cost 10 3.00 30.00%

    PARÀMETRES D'ESTUDI
ALTERNATIVA C

INDICADORS DE QUALITAT                     REFERÈNCIA
Puntuació Valor absolut Valor relatiu

 Taula 4.6.3. Valoració dels indicadors per a l’Alternativa C 

4.7. RESULTATS 

En aquest apartat es comenten els resultats obtinguts per a cada alternativa. Els resultats, 
tal i com s’explica a la metodologia, s’obtenen de forma paramètrica, donant un valor 
màxim corresponent al tipus de secció més adequada per l’alternativa definitiva, de 
manera que l’alternativa òptima serà la que tingui el percentatge més gran. 
 

4.7.1. Resultats Alternativa A 

Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar els diferents paràmetres 
d’aquesta alternativa són els que s’esmenten a continuació: 
 

• Estructurals: 
 

La secció en calaix Artesa prefabricada des del punt de vista resistent, com que té un 
gran cap superior i inferior fa que sigui apta per suportar grans moments flectors 
positius i negatius. La seva condició de secció tancada li proporciona una gran rigidesa 
a torsió, enguerximent petits i una distorsió reduïda. Per tant, és apte per suportar 
càrregues descentrades sense que es produeixi una gran asimetria en la distribució de les 
tensions longitudinals de flexió a la secció transversal.  
La seva gran rigidesa transversal li permet reduir al mínim l’espessor de les parets. Per 
últim, com que té un gran radi de gir, relació entre Inèrcia/Àrea, s’obté un rendiment 
excel·lent per el pretesat. 
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Aquestes propietats li permeten obtenir el màxim rendiment a la distribució del 
material, és per aquest motiu que té la millor puntuació de les tres alternatives pel que fa 
als aspectes estructurals.     
  

• Constructiu: 
 
La forma de construir aquesta alternativa serà l’avanç en voladís. En aquest mètode el 
tauler es subdivideix en trams que tenen una longitud compresa entre 3 i 5 metres, que 
es van construint un a continuació de l’altre, progressant en voladissos.  
Aquest procés necessita espai per tenir el parc de prefabricació i, a més, es necessiten 
molts trams per cobrir la llum total del pont. Per aquest motiu rep la pitjor puntuació de 
les tres alternatives. 
 

• Estètics:  
 
Aquest secció, al estar pretesada, permet disposar les piles més exteriors, en concret, 
quatre metres més allunyades de la llera del riu, el que fa que tingui una visió més 
estètica, atès que, les piles es poden fonamentar més separades de la llera del riu. 
 
Pel que fa al disseny creatiu és bastant bo pels motius esmentats en el paràgraf anterior, 
però, no són suficients en comparació a l’augment del cost total de l’obra que suposaria 
utilitzar aquesta secció. 
 

• Econòmic: 
 
Pel que fa al preu, aquesta és l’estructura més cara de totes, tant pel que fa al cost de 
construcció, com pel que fa al manteniment.   

4.7.2. Resultats Alternativa B 

Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar els diferents paràmetres 
d’aquesta alternativa són els que s’esmenten a continuació: 
 

• Estructurals: 
 

L’estructura té  una secció mixta de formigó i acer en calaix formada per una secció 
transversal que varia linealment és una tipus de secció molt apta per assolir grans llums. 
Al ser un pont amb corba la secció amb calaix té l’avantatge de la seva gran rigidesa a 
torsió, determina una millor distribució de l’estat tensional longitudinal per a les 
càrregues excèntriques, les quals produeixen torsions a la secció transversal. 
 
La secció disposa d’enrigidors longitudinals y transversals a les ànimes, les quals amb 
l’espessor de la xapa controlen la resistència a flexió i a torsió del taulell. L’arriostrat 
transversal té les funcions de controlar i resistir l’efecte de la càrrega exterior sobre la 
flexió transversal de la secció així com la distorsió produïda per la sol·licitació 
excèntrica, controlar el vinclament fora del pla dels caps de compressió de les bigues 
longitudinals i ajudar a impedir l’ inestabilitat de l’ànima. 
 
Tot i així aquesta alternativa obté una puntuació baixa perquè l’excés de material fa que 
l’aprofitament de la secció no sigui òptima.      
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• Constructiu: 

 
La forma de construir aquesta alternativa és mitjançant l’avanç per voladís en un sol 
sentit. Aquest procés constructiu és més econòmic que l’anterior. L’inconvenient és que 
aquest mètode dona uns esforços enormes a les llindes (dinteles) que l’encareixen molt 
considerablement. Per evitar aquest augment de cost es disposen tirants provisionals des 
de la pila ja construïda. El problema que té és de caràcter tecnològic, ja que, les 
variacions de temperatura afecten especialment als cables, fet que produeix fletxes als 
centres dels trams apreciables. Per aquest motiu, rep una puntuació baixa respecte de 
l’alternativa C, que és la que té la millor puntuació. 
 

• Estètics:  
 
Aquesta secció és visualment molt atractiva per la part de baix, ja que, al variar 
linealment fa que en sentit longitudinal tingui una forma parabòlica que li dona un 
efecte molt estètic. 
 
Pel que fa al disseny creatiu és bastant bo perquè la secció té molta rigidesa a torsió, 
però, no justifica l’ utilització de tanta quantitat de material, per tant, els motius 
esmentats no són suficients en comparació a l’augment del cost total de l’obra que 
suposaria utilitzar aquesta secció. 
 

• Econòmic: 
 
Pel que fa al cost de l’estructura és sensiblement inferior a l’alternativa A, ja que, tant el 
cost de construcció com el de manteniment és inferior.   
 

4.7.3. Resultats Alternativa C 

Els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de puntuar els diferents paràmetres 
d’aquesta alternativa són els que s’esmenten a continuació: 
 

• Estructurals: 
 

L’estructura consta d’una secció mixta de formigó i acer en calaix formada per una 
secció transversal d’1,50 m de cantell amb una llosa de formigó prefabricat de cantell 
variable. De la mateixa forma que en les alternatives A i B, al ser un pont amb corba, la 
secció amb calaix té l’avantatge de la seva gran rigidesa a torsió que determina una 
millor distribució de l’estat tensional longitudinal per a les càrregues excèntriques, les 
quals produeixen torsions a la secció transversal. 
 
La secció disposa d’enrigidors longitudinals y transversals a les ànimes, les quals amb 
l’espessor de la xapa controlen la resistència a flexió i a torsió del taulell. L’arriostrat 
transversal té les funcions de controlar i resistir l’efecte de la càrrega exterior sobre la 
flexió transversal de la secció així com la distorsió produïda per la sol·licitació 
excèntrica, controlar el vinclament fora del pla dels caps de compressió de les bigues 
longitudinals i ajudar a impedir la inestabilitat de l’ànima. 
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Aquesta alternativa ha obtingut una bona puntuació, atès que, optimitza el material 
aconseguint uns resultats que són notablement acceptables pel que fa a la seva 
resistència mecànica, fent que l’aprofitament de la secció sigui òptima.      
  

• Constructiu: 
 
La forma de construir aquesta alternativa és mitjançant la col·locació de recolzaments 
provisionals que mantenen l’estabilitat del conjunt durant les fases del muntatge. Aquest 
mètode constructiu és adequat, encara que, els recolzaments provisionals s’hagin de 
col·locar a la conca. Per aquest motiu té la millor puntuació. 
 

• Estètics:  
 
Aquesta secció és molt esvelta el que provoca una sensació molt agradable al 
contemplar-la des de la seva part inferior.  
 
Pel que fa al disseny creatiu és molt bo perquè la secció té molta rigidesa a torsió amb 
molt menys material que les altres dues alternatives, això justifica l’ utilització de la 
quantitat de material, per tant, els motius esmentats són suficientment bons perquè 
tingui la millor puntuació.  
 

• Econòmic: 
 
Pel que fa al preu aquesta és l’estructura és la més econòmica de les tres i això es  
justifica en el fet que, pel que fa al cost de construcció, és molt més econòmica la 
utilització de recolzaments provisionals i pel que fa al manteniment, a l’utilitzar acer 
Cor-Ten fa que no es necessiti un manteniment del calaix.   
 

4.8. CONCLUSIONS A LES ALTERNATIVES DE L’ESTRUCTURA 

S’han analitzat les tres alternatives en funció de diferents criteris, com són aspectes 
estructurals, el procés constructiu, l’estètica i per últim factors econòmics, per tal 
d’obtenir el disseny de la secció transversal, el material i el tipus de pont amb el que es 
construirà l’estructura i a la vegada aconseguir l’alternativa més econòmica. 
 
Tot i la complexitat de l’estudi, que és en funció d’indicadors, la majoria paramètrics, 
existeix una solució òptima que és deguda al percentatge més alt de les tres alternatives. 
 
Tot i això, algunes alternatives s’aproximen a l’òptim per a cada indicador: respecte a 
elements estructurals, respecte al procés constructiu, estètics i/o respecte a factors 
econòmics. 
 
En realitzar l’estudi paramètric, s’observa que l’alternativa C pren els valors òptims per 
tractar-se de l’alternativa que menys material necessita per assolir la resistència a flexió 
i a torsió necessàries i la que té el procés constructiu més econòmic i senzill de realitzar.  
També és l’alternativa més esvelta de les tres i a l’estar construïda amb acer Cor-Ten no 
necessita manteniment. 
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5. CONCLUSIONS DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

L’alternativa escollida pel que fa al traçat és l’alternativa 3 i l’alternativa C fa referència 
al tipus d’estructura.  
 
Per tant, la nova traça conté un revolt fins arribar a un radi 300 m. Aquest revolt 
incorpora un viaducte,  per sobre el Torrent de la Fàbrega i situat a uns 16 metres del 
pont existent. En els seus 106 metres de longitud, la nova obra de fàbrica també creuarà 
superiorment la ctra. C-59, que romandrà en servei, deixant un gàlib de 16 metres sobre 
el terreny natural en la seva llum central. El conformen dues llums extremes de 33 m i 
una d’ intermèdia de 40 m i la disposició de les piles així com la secció geomètrica del 
pont garanteixen les exigències determinades per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que 
fa a afectacions hidràuliques a nivell de desguàs i d’ocupació. 
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1.   INTRODUCCIÓ 

En aquesta memòria es recopilen les dades i es presenten les conclusions i 
recomanacions relatives a la geotècnia del tram de la C-59, el revolt de la Fàbrega, 
situat entre les poblacions de Castellterçol i Moià, on està previst fer una millora de 
traçat. 

Les característiques principals d’aquest projecte són la millora del traçat al llarg de 
1,697 Km que comportarà l’eixamplament de plataforma actual (PK 33+660 – PK 
34+610), la construcció d’un nou viaducte (PK 34+440 – PK 34+546) i un tram de nova 
construcció (PK 34+546 – PK 35+350), essent l’objectiu d’aquest estudi: 

  - Reconeixement geològic i geotècnic general de la traça. 

  - Capacitat portant del terreny i fonamentacions més adients per les estructures. 

  - Terraplens, recomanacions pel projecte. 

- Classificació de l’esplanada natural per al seu ús com a recolzament de les  de 
ferm. 

  - Altres dades d’interès geotècnic. 

Als apartat que segueixen es descriu la investigació realitzada, les característiques del 
terreny i l’anàlisi dels resultats dels assaigs de camp i de laboratori. Finalment es donen 
les conclusions i recomanacions. 

2.   INVESTIGACIÓ REALITZADA 

La investigació realitzada s’ha sintetitzat en una cartografia geològica i litològica a 
escala 1:2000, amb una amplada mínima de 150 m al voltant de la traça projectada.  

Per la realització de la cartografia i els perfils longitudinals, i per tal de conèixer la 
naturalesa i les característiques geotècniques dels terrenys travessats, s’han realitzat 2 
sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continua. 

Les mostres extretes dels sondeigs han estat sotmeses a un conjunt d’assaigs de 
laboratori, amb l’objectiu de determinar els paràmetres geotècnics característics de les 
diferents capes del sòl reconegudes. 

La informació obtinguda de la investigació realitzada ha estat complementada amb la 
bibliografia ja existent de la zona i en especial de les dades recollides d’aquesta zona en 
el: “informe geològic-geotècnic de jaciments de materials per al Projecte: 
Condicionament de la Caretera B-143. Tram: Sant Quirze de Safaja-Moià” realitzat a 
l’any 1992 pel Servei de Tecnologia i Materials adscrit al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

En concret l’informe de servei coincideix en dos trams del projecte: 
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De l’inici fins al PK 34+220 i des del PK 35+220 a 35+350) la traça projectada 
anteriorment es situava a l’est de la solució actual. 

2.1.   SONDEIG A ROTACIÓ 

S’han realitzat dos sondeigs de reconeixement a rotació amb extracció de testimoni 
continu, mitjançant una sonda d’avançament hidràulic. 

 

Sondeig núm. Situació (PK) Profunditat (m) Cota boca (m)
S-1 34,645 (dreta eix) 8,10 597,80
S-2 34,918 (en l'eix) 7,55 629,50  

Taula 2.1.1. Sondeig a rotació 

 

2.2.   ASSAIG IN SITU S.P.T. 

Dins els sondeigs, prèvia neteja del fons, s’han dut a terme un total de 6 assaigs in situ 
S.P.T. (Standard Penetration Test), tres en cadascun del sondejos. 

Aquest assaig, normalitzat mitjançant el colpeig d’una massa de 63,5 Kg que cau des 
d’una alçada de 760 mm, obtenint-se dades de la resistència del terreny, i una mostra 
representativa per la seva identificació encara que la seva estructura estigui alterada. 

Una vegada netejat el fons del sondeig, es baixa suaument el tub bipartit acoblat al 
barillatge i s’incorpora el dispositiu de colpeig anotant-se els descens inicial sota el 
propi pes del conjunt. Si aquest descens és igual o superior a 450 mm, l’assaig es dona 
per acabat. 

Després del descens inicial, s’introdueix el tub 450 mm més i s’anota el numero de cops 
necessaris per introduir el tub per cada tram de 150 mm. El resultat de l’assaig 
s’expressa com N, que es defineix com la suma del nombre de cops necessaris per 
introduir el tub 300 mm corresponent als dos intervals finals. 

En el cas d’arribar a donar més de 50 cops en qualsevol dels tres intervals de 150 mm, 
és considera rebuig (R) i l’assaig es dona per finalitzat. 

Si l’assaig s’ha realitzat per sota el nivell freàtic, cal aplicar un factor de correcció al 
número N resultant. En aquest cas s’aplicaria la correcció proposada per a Terzaghi i 
Peck que és vàlida per valors de N> 15, on: 

NC = 15+ ((N-15))/2), si N>15 

Si els valors obtinguts de N són inferiors a 15, es considera que no es necessari aplicar 
cap correcció. 

 



  Geologia i geotècnia 

5 
 

Els resultats obtinguts s’exposen a la taula següent 

Sondeig núm. Profunditat (m) nº cops/tram de 150 mm N
S-1 3,25 - 3,65 10/17/16/25 24*
S-1 5,70 - 5,90 32/50 R
S-1 8,00 - 8,10 50 R
S-2 1,50 - 2,10 15/23/15/42 38
S-2 4,40 - 5,00 18/29/19/38 38
S-2 7,40 - 7,55 40/50 R  

Taula 2.2.1. Resultats de l’SPT 

(*) Valor ne corregit, ja que s’ha obtingut per sota del nivell freàtic. 

 

 2.3.   ALTRES ASSAJOS DE CAMP 

Degut a la realització a l’any 1992 de diversos sondejos en la zona d’aquest projecte, 
s’ha considerat que no era necessari la repetició d’assajos, incorporant les dades 
obtingudes en aquesta memòria. 

En la taula següent es fa una relació dels sondejos realitzats, la seva situació respecte 
aquest projecte, la seva cota-boca i la fondària d’aquests.  

Sondeig núm. Situació (PK) Profunditat (m) Cota boca (m)
D-3 33+800 (6 m esq. eix) 2,00 629,0
D-2 33+977 (12 m esq. eix) 2,50 621,7
D-1 34+116 (10 m esq. eix) 0,50 618,3

H-15 34+245 (11 m dret. eix) 0,60 612,1
R-21 34+315 (53 m dret. eix) 9,00 606,8
R-22 34+332 (72 m dret. eix) 9,25 606,5
R-32 34+425 (153 m dret. eix) 8,80 610,5
R-31 34+660 (255 m dret. eix) 9,10 607,3
R-41 34+760 (240 m dret. eix) 8,10 610,9
H-16 35+000 (160 m dret. eix) 2,80 621,0
H-17 35+350 (25 m final) 1,20 637,5  

Taula 2.3.1. Altres assajos de camp 

Els assajos D-1, D-2, D-3, H-15, H-16 i H-17 es van realitzar mitjançant perforació 
helicoïdal i amb extracció de mostres per tal de caracteritzar l’esplanada suport del 
ferm. 

Els assajos R-21, R-22, R-31, R-32 i R-41 son d’extracció de testimoni continu i es van 
emplaçar a l’est de traça projectada en l’actualitat per tal d’estudiar el subsòl on estava 
previst la construcció de dos ponts consecutius per travessar el torrent. 
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3.   ASSAIG DE LABORATORI 

Amb les mostres representatives del terreny obtingudes als sondejos, s’ha realitzat en un 
laboratori acreditat, assaigs de classificació i químics. Els assaigs de classificació i 
químics tenen la finalitat principal d’identificar les capes dels sòls.  

A continuació es fa una breu descripció dels assaigs realitzats i dels valors més 
representatius obtinguts. Així mateix les dades obtingudes es complementen amb les 
dades existents i recollides en la memòria de l’any 1992. 

3.1.   ASSAIGS DE CLASSIFICACIÓ 

 Els assaigs de classificació realitzats en les mostres són: 

 - Anàlisi granulomètric realitzat mitjançant tamisat segons la Norma UNE 103 
101/95. Per la separació de les diferents grandàries s’ha seguit la Norma DIN (4022). 

 - Determinació dels límits d’Atterberg segons la Norma UNE 103 103 104/94. 

 - Humitat natural. 

3.1.1.   Paràmetres característics 

A partir dels assaigs de classificació realitzat es poden obtenir les propietats més 
característiques dels materials assajats, com es poden veure a les taules següents: 

Així, a la taula, s’ha diferenciat per cada mostra el percentatge de les traccions existents, 
a partir dels materials retinguts o que passen en els diferents tamisos, diferenciant les 
graves (material que queda retingut pel tamís UNE-2), les sorres (percentatge de 
material retingut entre tamisos UNE 2 I 0.08) i la fracció de fins (material que passa pel 
tamís UNE 0,08), a més s’inclou el diàmetre mitjà (D50) que indica la mida de 
partícules en que divideix la mostra en dues porcions iguals i el D10 d’aplicació per al 
càlcul del coeficient de permeabilitat en sòls granulars fins, mitjançant la formula de 
Hazen. 

Nº ref. Mostra Prof. (m) USCS % G % S % Fins D10 (mm) D50 (mm)
1 S-1 SPT 1 3,25 - 3,85 CL - - 87,02 <0,08 <0,08
2 S-2 SPT 1 4,40 - 5,00 SC 55,2 16,2 28,6 <0,08 5
3* H-16 0,50 - 2,80 CL 32,8 11,2 56,0 <0,08 <0,08
4* H-17 0,50 - 1,20 SM 19,9 35,1 45,0 <0,08 0,09
5* D-2 0,30 - 2,50 SC-SM 22,8 32,2 45,1 <0,08 0,09
6* D-3 0,00 - 2,00 CL 16,8 31,4 51,8 <0,08 <0,08  

Taula 3.3.1.1. Paràmetres característics 

Un altre paràmetre característic és l’índex de consistència de la fracció argilosa de la 
mostra. L’índex de consistència és la comparació entre la humitat del sòl en el seu estat 
natural amb les humitats corresponent als límits líquid i plàstic i s’obté, segons 
l’expressió: 
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 IC = (WL-W)/IP 

 On : 

IC, índex de consistència 

WL, límit líquid, (%) 

Wn límit natural, (%) 

IP, Índex de plasticitat (%) 

 Segons Atterberg, existeix una correspondència entre l’índex de consistència IC  i la 
consistència. 

Ic, índex de consistència Consistència
<0 Líquida

0,00 - 0,25 Semilíquida
0,25 - 0,50 Plàstica molt tova
0,50 - 0,75 Plàstica tova
0,75 - 1,00 Plàstica dura

>1,00 Sòlida  

Taula 3.3.1.2. Correspondència entre l’índex de consistència i la consistència  

A la taula següent s’inclou la classificació USCS de cadascuna de les mostres 
analitzades, així com els valors dels límits Atterberg i l’índex de consistència de les 
mostres plàstiques. 

Nº ref. Mostra Prof. (m) USCS % Fins Wn Wl Ip Wp Ic Atterberg
1 S-1 SPT 1 3,25 - 3,85 CL 87,02 14,5 39,4 16,2 23,2 1,60 Sòlida
2 S-2 SPT 1 4,40 - 5,00 SC 28,6 - 28,5 10,2 18,2 - -
3* H-16 0,50 - 2,80 CL 56,0 20,9 34,8 14,9 19,9 0,93 Plàst. dura
4* H-17 0,50 - 1,20 SM 45,0 7,8 - -
5* D-2 0,30 - 2,50 SC-SM 45,1 14,2 27,2 6,9 20,3 1,88 Sòlida
6* D-3 0,00 - 2,00 CL 51,8 11,7 23,7 7,2 16,5 1,66 Sòlida

NO PLÀSTICA

Taula 3.3.1.3. Valors dels límits d’Atterberg, Ic i USCS  

En resum, en 5 de les 6 mostres analitzades predomina la fracció fina, encara que en 4 
representa entorn del 50%. En l’altre mostra predomina la fracció grava, només una 
mostra es no plàstica i en quant a l’índex de consistència en les 4 mostres calculades 
s’han obtingut classificacions de plàstica dura a sòlida. 
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3.2.   ASSAIG QUÍMICS 

3.2.1.   Determinació de sulfats solubles  (Norma UNE 103 201/96 i UNE 103 
202/95) 

Sobre la mostra S1M2 obtinguda al sondeig S1, s’ha realitzat un assaigs de 
determinació qualitativa de sulfats solubles. 

Aquests assaig serveix per la caracterització de la agressivitat d’un sòl  vers el formigó. 
Els resultats obtinguts i el grau d’agressivitat sobre el formigó es poden observar a la 
taula següent: 

Mostra Num. Profunditat (m) Sulfats (%) Grau d'agressivitat (segons EHE)
S-1 SPT 1 3,25 - 3,85 Negatiu NEGATIU  

Taula 3.2.1.1. Sulfats solubles 

3.2.2.   Matèria orgànica  (Norma UNE 7368/77) 

Per a la classificació de sòls, s’ha realitzat a la mostra S2 M2 la determinació del 
contingut de matèria orgànica. El resultat ha estat el següent: 

Mostra Num. Profunditat (m)Contingut de matèria orgànica (%)
S-2 SPT 1 4,40 - 5,00 2,69  

Taula 3.2.2.1. Matèria orgànica 

Aquest valor es poden considerar com un percentatge elevat de matèria orgànica. 

3.2.3.   Anàlisis d’aigua 

S’ha analitzat una mostra d’aigua extreta del sondeigs S-1, ja que durant la perforació es 
va interceptar el nivell freàtic a 1,90 m de fondària. 

El resultat de l’anàlisi s’exposa en la següent taula: 

Paràmetres mesurats Resultats
Ph 7,35

Conductivitat a 25º C 827 micro seg./cm
Duresa total 368 mg/l CO3Ca
Residu sec 431 mg/l

Anhídric Carbònic lliure 19,4 mg/l CO2
Clorurs 131,2 mg/l Cl++
Sulfats 53,8 mg/l SO4=
Calci 121,8 mg/l Ca++

Magnesi 15,6 mg/l Mg++
Amoni <0,10 mg/l NH4+  

Taula 3.2.3.1. Anàlisi d’aigua  
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A partir dels resultats obtinguts de l’analítica, podem afirmar que segons la EHE, la 
mostra d’aigua analitzada no és agressiva al formigó. 

3.3.   ASSAIG DE REISTENCIA I DEFORMACIÓ 

3.3.1.   Assaig de Proctor Modificat (Norma UNE 103 501/94) 

Aquest assaig té com a objectiu, determinar en un sòl, la relació entre la densitat seca i 
l’ humitat, per una energia de compactació de 2.632 J/cm3, per tal de definir la densitat 
seca màxima i la seva humitat corresponent anomenada humitat òptima. 

Els resultats obtinguts son útils a nivell del control de qualitat de la compactació de 
terraplens. 

No s’ha realitzat cap nou assaig en aquesta campanya, aprofitant-se els valors obtinguts 
als 4 assajos realitzats a l’informe anterior, atès que, aquest són suficients per classificar 
els sòls existents en el projecte. 

Els valors obtinguts han estat els següents: 

Mostra Profunditat
Núm. (m) Densitat màx. (g/cm3) Humitat (%)
D-2 0,30 - 2,50 1,90 11,2
D-3 0,00 - 2,00 1,97 10,8

H-16 0,950 - 2,80 1,91 11,5
H-17 0,50 - 1,20 2,00 10,8

PROCTOR MODIFICAT

 

Taula 3.3.1.1. Resultats Assaig PM 

3.3.2.   Assaigs de C.B.R. (Norma 103502/95) 

Aquest assaig dona un índex de resistència dels sols anomenat C.B.R. (Califòrnia 
Bearing Ratio) que depèn de la densitat i humitat del sòl, així com de la sobrecàrrega 
que s’apliqui 

Com a l’assaig anterior s’han incorporat a aquest informe les dades obtingudes a l’any 
1992, on es donen els valors de CBR del 95% del PM i que són els següents: 

Mostra Profunditat
Núm. (m)
D-2 0,30 - 2,50 5,5
D-3 0,00 - 2,00 6,1

H-16 0,950 - 2,80 1,4
H-17 0,50 - 1,20 11,3

CBR al 95 % del PM

 

Taula 3.3.2.1. Resultats Assaig CBR 

 



  Geologia i geotècnia 

10 
 

3.3.3.   Assaig de compressió simple en sòl (Normal UNE 103 400/93) 

S’ha realitzat un assaig de resistència on es sotmet la mostra a una compressió uniaxial 
sense cap coacció lateral, amb l’objectiu de determinar la relació tensió-deformació del 
sòl assajat. 

En la taula següent, es pot consultar els resultats obtinguts: 

Sondeig Num. Mostra Profunditat Comp. Simple (Kp/cm2) Consistència
S-1 MI-1 2,80 - 3,00 0,99 Plast. Dura  

Taula 3.3.3.1. Resultats de compressió simple 

4.   CARACTERISTIQUES DEL TERRENY 

4.1.   SITUACIÓ GEOLÒGICA 

La zona d’estudi se situa a la depressió Central Catalana, que és el sector oriental de la 
Depressió de l’Ebre. 

Aquesta depressió constitueix una extensa zona morfològicament deprimida i drenada 
actualment pel riu Ebre i els seus tributaris. Presenta una morfologia triangular, limitada 
per tres llindars muntanyencs, al nord els Pirineus, al sud i sud – est la Serralada 
Costanera Catalana i a l’oest la Serralada Ibèrica. 

Estructuralment, aquesta depressió configura la Conca d’avantpaís sud pirenaica i la 
seva evolució estigué condicionada per la formació de l’origen pirinenc des del Cretaci 
superior al Miocè Superior. 

Sedimentològicament, està reomplerta per potents successions de materials marins i 
continentals, d’edat terciària, que en l’actualitat, en la zona d’aquest estudi, estan 
recoberts en part per dipòsits quaternaris d’origen col·luvial-eluvial, i al·luvial. 

4.2.   UNITATS GEOLÒGIQUES  

S’han diferenciat. Les següents unitats: 

TERCIARI 

Tg. Alternança irregular de gresos, calcàries i margues grises. Formació de gresos de 
Centells. Bartonià. 

Tv. Alternança irregular lutites vermelles, gresos gris i vermells i intercalació de 
conglomerats i calcaries.  

Formació  Vidrà Superior. Bartonià Superior. 

QUATERNARI 

Dipòsits al·luvials  (Al·luvials del Torrent de la Fàbrega). 
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QFt. Sorres amb graves i blocs. Dipòsits de terrassa. 

QFa. Llera actual del riu. 

Dipòsits co.luvial.-eluvial 

QTg. Sorres llimoses i argiloses amb intercalació de nivells amb graves. Dip. Associat a 
la Fm. Gresos de Centelles (Tg). 

QTv. Argiles sorrenques vermelloses amb algunes graves . Dipòsit associat a la Fm. 
Vidrà Superior (Tv). 

4.2.1.1.   Introducció 

Els materials terciaris que formen el substrat de la zona estan formats per sediments 
dipositats en estrats plano-paral·lels en un ambient sedimentari que varia de marí 
costaner (Tg) i que es caracteritza per un predomini de materials de color gris a fàcies 
continentals deltaiques (Tv), on els colors dels sediments varien del gris al vermell. 

Normalment aquests materials es disposen subhoritzontals, amb cabussaments mesurats 
de 0º a 15º, excepte en la zona que s’ha detectat una falla normal i que afecta a la traça 
entre els PK 34+600 a 34+680, en  la zona del viaducte. 

La falla presenta una direcció N-S i afecta exclusivament als materials terciaris, 
produint un salt d’uns 20 a 40 metres, essent el bloc aixecat el situat a l’oest. Aquesta 
falla s’associa als moviments de formació dels Pirineus i és inactiva des de fa uns 30 
milions d’anys. 

La descripció, en detall, de les unitats diferenciades és la següent: 

4.2.1.2.   Tg. Alternança irregular  de gresos, calcàries i margues de color gris. 
Formació gresos de Centelles. Bartonià 

Aquesta unitat correspon al substrat de la zona des de l’inici del projecte fins 
aproximadament al PK 34+760, i està formada per una alternança irregular d’estrats 
d’entre 0,1 i 2m de potència de gresos, calcàries i margues de color gris. Localment 
s’han observat nivells de microconglometats grisos. Tots ells pertanyen a un ambient 
sedimentari marí. 

En general presenten una disposició subhoritzontal, cabussant entre 0 i 18º cap al NNW 
i MNE. 

A continuació es fa una descripció de les diferents litologies observades. 

Gresos 

Gresos de gra mig-groller, bioclàstics, de color gris i ben cimentats. Es presenten en 
estrats de 5 a 40 cm que poden arribar a conformar paquets de fins a 2 metres i es troben 
afectats per un diaclassat subvertical. 
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Els fòssils observats són fragments de moluscs, ostràcodes, equinoids i coralls. 

Aquests materials sovint presenten laminacions encreuades. Per altre banda, s’ha 
observat que els gresos que afloren en els sector esquerre de traça entre el PK 34+800 i 
34+860 presenten nivells lenticulars de microconglomerats. 

Microconglomerats 

Microconglomerats grisos que es disposen en bossades dins dels gresos. 

Els còdols són de l’ordre de mm a cm, principalment de quars i lidita i amb morfologia 
subarrodonida. 

Aquests materials s’han observat en el sector situat al marge esquerra de la traça entre 
els PK 34+800 – 34+860. 

Calcàries 

Calcàries grises bioclàstiques (fragmentes d’ostràcodes i moluscs) que sovint presenten 
un aspecte nodulós. 

Constitueixen des de petits nivells d’ordre de cm fins a formar barres dures de 0,5 
metres d’una gran extensió lateral i que s’intercalen amb les altres subunitats. És de 
destacar la barra que aflora a banda i banda del Torrent de la Fàbrega al marge dret de la 
traça al voltant del PK 34+460. 

Margues 

Margues grises pobres en fauna que localment presenten un aspecte nodulós. 

Aquests materials es disposen en nivells d’ordre mm fins a mètric, tal i com s’observa 
en el sondeig S1 (PK 34+645) on a partir dels 2,2 m de fondària i fins al final del 
sondeig a 8.10 m. de fondària s’ha detectat aquest material. 

4.2.1.3 Tv.    Alternança irregular de lutites vermelles, gresos gris i vermells i 
intercalació de conglomerants  i calcàries. Formació Vidrà Superior. Bartonià 
Superior 

Correspon al substrat de la zona a partir aproximadament del PK 34+760 i fins al final 
del projecte, i correspon a una alternança irregular d’estrats de 0,1 a 1 metres de lutites 
vermelles, gresos gris i vermells amb intercalació nivells de conglomerats. 

Aquests materials se situen, estratigraficament, per sobre de la Formació Gresos de 
Centelles (Tg) i es presenten subhoritzontals, cabussant entre 0 i 10º  cap al NNW i 
NNE, excepte en les proximitats de la falla normal on s’ha observat cabussaments més 
forts, al voltant de 30º cap al NNW i NNE. 

 

 



  Geologia i geotècnia 

13 
 

Gresos 

Gresos de gra fia a groller, es presenten en estrats de 5 a 20  cm, formant paquets de fins 
a 3 metres de potencia, normalment els gresos de gra fi a mitja són de color vermell i es 
troben mal cimentats, mentre que els de gra groller acostumen a ser grisos i presenten 
cimentació diferencial.  

Puntualment, dins d’aquests materials es detecten bossades de microconglomerats. 

Lutites 

Aquests materials estan formats  per paquets de 0,5 a 4 metres de potencia format per 
laminacions mil·limètriques plano-paral·leles, normalment es presenten una cimentació 
dolenta amb predomini dels colors vermells, encara que existeixen laminacions de 
colors grisos i ocres. 

Calcàries 

Aquests materials son minoritaris en aquesta unitat i normalment s’han detectar en la 
base de la unitat (Zona del Torren de la Fàbrega), acostumen a formar barres de 0,2 a 
0,5 metres, en alguns casos es tracta de calcarenites o de calcaries margoses amb 
aspecte nodulós, semblant a les descrites en l’epígraf anterior. 

4.2.2.   QUATERNARI 

Fossilitzant als materials terciaris s’han observat els següents depòsits quaternaris amb 
litologies i orígens deferents: 

4.2.2.1.   Dipòsits al·luvials (Al·luvials del Torrent de la Fàbrega) 

4.2.2.1.1.   QFt. Sorres amb graves i blocs. Dipòsit de terrassa 

Dipòsit format per sorres amb graves i blocs de color marró clar. 

En general el primer metre d’aquest dipòsit acostuma a predominar la fracció sorra, 
mentre que en fondària augmenta el contingut de graves i blocs. 

Les graves i blocs són heteromètriques, de diferents litologies (calcàries, gresos,...) i de 
morfologia arrodonida. 

Aquest dipòsit conforma zones planeres a banda i banda del Torrent de la Fàbrega amb 
potències observades entre 2-3 m (encara que no es descarta puntualment potencies 
majors). 

4.2.2.1.2.   QFa. Llera actual del riu 

Correspon a la llera actual del Torrent de la Fàbrega i hi aflora el substrat terciari 
(principalment gresos i calcàries grises de la Fm. Gresos de Centelles, Tg). Puntualment 
s’observen petites acumulacions de graves i sorres. 
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4.2.2.2.   Dipòsits col·luvial-eluvial 

Aquests dipòsits s’han format per l’alteració del substrat terciari que ha patit o no un 
cert transport per causes principalment gravitacionals. 

Dins la zona d’estudi aquests dipòsits tenen una potencia en general d’entre 0,5 a 2 m, 
excepte a l’inici on s’han observat potencies de fins a 4 metres, en la majoria del casos 
està destinat a camps de conreu. 

En funció del materials que conformen el substrat terciari s’han diferenciat les següents 
unitats: 

4.2.2.2.1.   Qtg. Dipòsit associat a la Fm. Gresos de Centelles 

Format per sorres llimoses i argiloses amb intercalació de bossades de graves i blocs 
angulosos de calcaries i gresos. 

Aquests materials es detecten des de l’inici de la traça fins al viaducte (PK 34+440), les 
majors acumulacions es detecten des de l’inici fins al PK 33+960 amb potencies de fins 
a 4 metres, amb la resta la seva potencia és menor de l’ordre de 0,5 a 1 metre de mitja. 

4.2.2.2.2.   QTv. Dipòsit associat a la Fm. Vidrà Superior 

Format per argiles sorrenques vermelloses amb algunes graves. Aquest dipòsit 
s’observa en la part final del projecte amb potencies de fins a uns 2 metres i recobreix a 
la litofacies Tv. 

4.2.3.   REBLENIMENTS 

En general els terraplens de l’actual carretera C-59 són d’escassa identitat (al voltant 
d’1m). 

Únicament és de destacar el terraplè de l’actual viaducte de la carretera C-59 que 
travessa el torrent de la Fàbrega amb una alçada màxima de 8 m (al voltant del PK 
34+546). 

4.2.3.3.   Re. Reblaniments d’explanació. Reblaniment indiferenciat 

Dins d’aquest apartat s’engloben diversos rebliments detectats al llarg de la traça, 
normalment es tracten de petites terraplenacions al llarg de la carretera actual. 

Únicament, és de destacar, el rebliment cartografiat en la zona, on està previst situar el 
viaducte, es tracta d’un reblaniment format per graves i sorres, situat a la llera del 
torrent per tal de formar una plataforma que s’utilitza com aparcament del restaurant 
existent, en aquesta acumulació es va emplaçar el sondeig S-1, delectant-se una potencia 
de rebliment de 2,2 metres. 
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4.3.   GEOMORFOLOGIA I HIDROLOGIA 

4.3.1.   Geomorfologia 

La geomorfologia de la zona, es caracteritza per ser un relleu suau i ondulat amb petits 
turons i valls per on s’encaixa la xarxa hidrogràfica actual, i donant lloc a algun 
escarpament format pel substrat rocós de la zona ( barres de gresos i/o calcàries 
principalment). 

Per altre banda, gran part de l’àrea d’estudi ha estat antropitzada per l’aprofitament del 
terreny com a camps de conreu. 

4.3.2.   Hidrologia 

4.4.2.1.   Hidrologia superficial 

La hidrologia superficial de la zona està configurada pel torrent de la Fàbrega que 
transcorre paral·lela a la traça des del PK 33+660 fins al PK 34+610. 

El llit del torrent presenta una pendent suau per on circula una petita làmina d’aigua, 
pràcticament tot l’any, encara que presenta una forta estacionalitat, característica de la 
zona mediterrània en que ens trobem. Transversals a la traça s’han detectat altres petits 
cursos d’aigua per on circularà aigua en períodes de fortes precipitacions, tractant-se en 
tots els casos de petits cursos difusos que desguassen en el torrent de La Fàbrega. 

4.4.2.2.   Hidrologia subterrània 

Durant la realització del sondeig S-1 (Juny 2009) es va detectar la presència d’aigua a 
1,90 m de profunditat. 

Degut ala situació del sondeig a prop del torrent, la cota d’aquest nivell freàtic 
correspon a la làmina d’aigua que circula pel torrent, per tant es tracta d’un petit aqüífer 
associat al al·luvial actual del torrent. 

Així mateix, se’ns ha informat de l’existència d’algunes surgències per la zona, es tracta 
d’aqüífers penjats associats a les capes de gresos i conglomerats existents en les 
materials terciaris, en l’actualitat, juny 2009, es troben seques.  

5.   CONCLUSIONS 

5.1.   Estructures 

Les estructures previstes en aquest projecte és un viaducte projectat per superar el 
Torrent de La Fàbrega. 

5.1.1.   Viaducte Torrent de La Fàbrega  

Aquesta és l’única estructura de menció en el projecte és l’estructura per travessar el 
torrent de la Fàbrega. 
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Es tracta d’un viaducte de 106 metres de llarg format per tres trams: 1 central de 40 
metres i 2 laterals de 33 metres, cadascun. 

La previsió de fonamentació es superficial, mitjançant sabates aïllades per cadascun  
dels estreps i les piles. 

 Caracterització geotècnia 

A partir de les observacions realitzades i les dades aportada pel sondeig S-1, es 
resumeixen les principals característiques que són les següents: 

En superfície, Qtg, sòl sorrenc amb algunes graves amb potencies entre 0,5 a 2 metres i 
en la zona de la pila 1, rebliment d’explanació amb una potencia de 2 metres. Excepte 
en la pila1 on existeix un rebliment amb una potencia detectada al sondeig de 2,2 
metres. 

Per sota, substrat rocallós d’edat terciària format per una alternança irregular d’estrats 
de 0,2 a 4 metres de calcaries noduloses, gresos i margues grises (Tv). 

A partir del sondeig realitzat i observacions dels afloraments existents es detecta que en 
la zona d’influència de les fonamentacions predominen les margues. 

El llit del torrent s’emplaça directament damunt del substrat terciari, sense existència 
d’un dipòsit al·luvial, com a màxim alguna acumulació puntual de graves i sorres. 

Es de destacar l’existència d’una falla d’edat terciària, i paral·lela a l’estructura i que 
afecta al terreny de fonamentació. Aquesta falla no és activa en l’actualitat, però si va 
afectar al substrat rocallós produint l’ inclinació de les capes en les zones properes a la 
falla, així com d’un major grau de fracturació, degut a que és de petit salt en els dos 
blocs de falla existeixen els mateixos materials. 

L’existència de la zona afectada per la falla, juntament amb la circulació d’aigua 
superficial ha ocasionat que les margues més superficial, aproximadament uns 2 metres, 
per sota de la cota del torrent. 

Al sondeig, s’ha detectat la presencia d’un nivell freàtic a la cota de 595,90 m que 
coincideix amb l’al·luvial del torrent. S’ha extret i analitzat una mostra d’aigua, obtenint 
que el tipus d’exposició és no agressiu. 

Pressió admissible del terreny 
 
A partir de les característiques del terreny existents, estudiem la realització d’una 
fonamentació superficial, encastada en el substrat rocallós (Tv), considerant, en el pitjor 
dels casos, que es tracta d’una marga. 
 
Pel càlcul de la pressió admissible utilitzarem la següent expressió, extreta de: “Guia de 
cimentaciones en obras de carretera (Ministerio de Fomento, 2003)”: 
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0
3210, p

q
pP u

admv ⋅⋅⋅⋅= ααα  

on: 
 
pv adm = Pressió admissible 
 
p0 = Pressió de referència. (1Mpa) 
 
qu = Resistència a compressió simple de la roca sana. Considerem un valor de 10 MPa 
 
α1 = Paràmetre adimensional que depèn del tipus de roca 0,4 per una marga 
 
α2 = Paràmetre adimensional que depèn del grau d’alteració de la roca. Considerem un 
valor = 0,7 característic per una roca lleugerament meteoritzada. 
 
α3 = Paràmetre adimensional que depèn del espaiat existent entre les litoclasas. Es pot 
obtenir mitjançant dos procediments: 
 
- Contatge de les litoclases existents en un metre d’aflorament. 
- RQD dels sondejos. 
 
A partir d’aquestes dades, es calcula α3, com el mínim d’entre els dos valors següents: 
 

m
s

a 13 =α   ( )
100

%
3

RQD
b =α  

 
on: 
 
S= l’espaiat entre les litoclases d’una mateixa família expressat en metres. 
RQD= valor del paràmetre “Rock Quality Designation” 
 
En el nostre cas, s’observa que la separació entre litoclases d’una mateixa família es 
situa entre els 30 cm. Pel que s’obté un valor de α3 = 0,5. 
 
Per tant, substituint valors, s’obté una pressió admissible: 
 
pv adm =  4,4 kg/cm2 
 
En cas d’optar per una cimentació superficial, ja que, preveure que en el cas de les piles 
i en concret la pila 1 aquesta s’haurà d’encastar un mínim de 2 metres en el substrat, ja 
que la zona més superficial es troba alterada, degut a l’existència de circulació d’aigua.  
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1. INTRODUCCIÓ  

L’objecte del present annex és l’estudi climatològic, hidrològic i hidràulic del nou pont 
de la Fàbrega ubicat a la carretera C-59 del PK 34+440 al PK 34+546.  

L’estudi climatològic s’orienta a la definició de les principals característiques 
climàtiques de la zona per tal d’establir, en base als resultats obtinguts, l’ incidència que 
aquests tindran en la construcció de l’obra.  

L’estudi hidrològic pretén analitzar el règim de precipitacions i la resta de 
característiques hidrològiques de l’àrea on s’ubiquen les obres, així com la definició i 
l’estudi de les comarques interceptades per l’obra projectada.  

Finalment, amb tota la informació obtinguda en els estudis climatològic i hidrològic 
serem capaços d’obtenir les característiques climàtiques de la zona, i els cabals que ens 
generaran les pluges de les diferents conques, cosa que ens permetrà dimensionar les 
obres de drenatge necessàries per al bon funcionament de l’obra. 

L’estudi climatològic del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades 
climàtiques obtingudes a l’ institut Nacional de Meteorologia, mentre que l’estudi 
hidrològic s’ha realitzat amb les dades facilitades per l’Agencia Catalana de l’Aigua 
(ACA). Per a realitzar el present annex s’han utilitzat les següents publicacions: 

• Instrucción de carreteras 5.2-I.C. Drenaje superficial. MOPU.1990 

• Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, 
publicada per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), amb data 2003. 

• Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvial, publicada per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 
2004. 

• Atles climàtic de Catalunya. 

2. CLIMATOLOGIA  

L’objectiu d’aquest estudi climatològic és determinar les variables climàtiques 
necessàries per a la redacció del present projecte (ferms, agressivitat de l’ambient als 
elements estructurals, etc..). 

Catalunya té globalment un clima mediterrani amb hiverns secs i temperats i estius no 
massa calorosos, sobretot a les zones prelitorals i litorals on les marinades regulen 
l’escalfament solar que és més intens a mesura que ens allunyem de la línia de la costa. 

La primavera i la tardor acostumen a ser les estacions més inestables i plujoses, i en 
aquesta darrera estació és quan tenen lloc alguns grans aiguats entre la Serralada 
Prelitoral i el Litoral a causa de l’elevada temperatura de l’aigua del mar a finals d’estiu. 
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Malgrat aquesta definició general, la complexa orografia de Catalunya condiciona 
diversos climes i, fins i tot, microclimes. 

En l’àmbit del projecte al no tenir cap barrera de muntanyes que afavoreixin la 
condensació del vapor de l’aigua, té una pluviositat menor que la plana de Vic, i una 
mica superior al Bages. 

El clima que es troba és condicionat per l’altitud i sobretot pel relleu (un altiplà a cavall 
de les depressions de la Plana de Vic, el Pla de Bages i la Plana del Vallès). 

Les temperatures són contrastades i l’eixut és més d’hivern que d’estiu amb pluges 
tempestuoses per l’Agost. El total de precipitacions no sobrepassa gaire els 700 mm 
anuals (fins 50 mm de neu). Només al sector de Collsuspina les nevades són més 
freqüents. 

L’altitud fa que les temperatures siguin molt baixes a l’ hivern i altes a l’estiu. 

Les dades que es presenten a continuació corresponen a l’estació meteorològica de Moià 
situada a una latitud de 41º 48’ 53’’ N – longitud 2º 5’ 44’’ E – altitud 741 msnm. 

Dades del 2006 al 2009 

RESUM ANY 2009 2008 2007 2006
Precipitació total acumulada (mm) 599,72 724,00 415,00417,00
Precipitació màxima (mm) 86,02 148,00 108,00 107,00
Pluja (dies) 90,0 92,0 96,0 91,0
Temperatura mitjana (ºC) 10,9 12,1 12,4 13,7
Mitjana de les temperatures màximes (ºC) 25,09 23,99 24,49 26,16
Mitjana de les temperatures mínimes (ºC) 2,44 2,04 1,41 2,875
Temperatura màxima absoluta (ºC) 34,8 33,0 34,6 36,1
Temperature mínima absoluta (ºC) -8,4 -4,9 -8,6 6,1 

Taula 2.1. Evolució climatològica (2006 – 2009) 

RESUM ANY 
2009
Precipitació total
acumulada (mm)
Precipitació màx.
(mm)
Pluja (dies)

Temperatura mit.
(ºC)
Temperatures màx.
(ºC)
Temperatures mín.
(ºC)

21,12 52,806,6086,0250,1643,12

317,94234,12

43,1283,8226,8461,38

599,72546,96540,36454,34404,18361,06207,28121,4860,138,94

4,0 7,0 10,0 12,0

38,94 85,80

21,6

19,0 8,0 6,0 5,0 7,0

4,0 5,4 8,3 10,0 17,0 19,9 22,3 17,7 14,2 9,4 5,3

2,0 5,05,0

22,4 16,114,3 19,3 20,5 23,2 30,0 33,0

14,4 7,6

32,2 34,8 27,4 27,9

-8,4 -2,7 -1,4 1,9 5,5 9,5 9,3 1,9 0,1 -8,4

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des./Total

Taula 2.2. Resum anual climatològic de l’any 2009  
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3. HIDROLOGIA 

Per a estimar els cabals en funció de diferents períodes de retorn, en cada un dels cursos 
d’aigua afectats per les obres, així com a poder resoldre el drenatge dels fonaments de 
les piles del pont, ens basarem en la metodologia establerta en la “Instrucción 5.2-IC” i 
recolzada per la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”, publicada per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), amb data març de 
2003. 

El primer que s’ha de determinar és la manera de ploure que existeix en cada una de les 
zones. Les pluges tenen caràcter estocàstic per la qual cosa es poden tractar com una 
variable aleatòria. 

Per tant, si es considera el valor de la precipitació caiguda en un dia (Pd)T associada a un 
període de retorn de T anys es defineix com la precipitació diària que té una probabilitat 
P d’esser superada la precipitació diària màxima anual Pd en un any qualsevol de: 

( )( )
T

PPP Tdd

1=  

L’única manera d’obtenir informació en quan a les pluges que poden caure en una 
determinada conca és l’anàlisi de tempestes que ja s’hagin produït a la zona. 
Malauradament, l’ informació enregistrada de precipitacions és limitada i només es 
disposen de sèries de dades històriques de pocs anys en comparació dels períodes de 
retorn habituals. A més a més, sovint aquestes dades tenen fiabilitat limitada, sobretot 
per a grans tempestes.  

En aquest estudi s’introdueixen millores per a l’estimació de les màximes pluges 
previsibles en les diferents zones de Catalunya, no només en l’aportació de noves dades 
sinó en l’aplicació de noves tecnologies estadístiques. Així, l’ajust de les dades es 
realitza amb la distribució SQRT –ET màx; aquesta distribució recomanada per 
l’Agencia Catalana de l’Aigua i pel CEDEX, respon fonamentalment a l’àmbit 
mediterrani i sol donar valors més conservadors que la de Gumbel per períodes grans. 

3.1. MAPES DE PENDENTS 

 Àmbit:  Tota Catalunya 

 Tipus: 

Plànol topogràfic de la conca Escala 1:2500 extret del fons 
cartogràfic del DPTOP. 

 Característiques: 

Inclou només dues categories; per sobre o per sota del 3% de 
pendent. 
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3.2. MAPES DE PRECIPITACIONS DIÀRIES MÀXIMES 

 

 Àmbits: 

   Conques Internes de Catalunya (CIC), referenciats al Fus 31N 

   Conques Catalanes de l’Ebre (CCE), referenciats al Fus30N 

 Tipus: 

  Plànols d’isomàximes del MOPU.  

Característiques: 

Les unitats dels valors de les precipitacions diàries màximes (pels 
diferents períodes de retorn, 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys) són en 
mm, i l’equidistància entre isoietes és de 5 mm. Aquests plànols 
s’adjunten a l’apèndix núm. 1 i els valors són els següents: 

Els períodes de retorn són 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys. A partir dels mapes 
d’isomàximes de precipitació corresponents als esmentats períodes de retorn es realitza 
el càlcul de la precipitació diària (Pd). 

La metodologia de càlcul de la (Pd) d’una determinada conca és senzilla. Primer es 
representa la divisòria de la conca que s’està estudiant, seguidament s’obtenen les àrees 
que quedin tancades entre isomàximes de precipitació i finalment es calcula el valor de 
(Pd) i es fa la mitja dels valors dels (Pd) per a cadascuna d’aquestes isomàximes 
ponderades per les àrees corresponents: 

( )
∑

⋅
=

i

idi
d A

PS
P  essent SS

i
i =∑  

on, 

Pd precipitació diària mitjana de la conca, expressada en mm 

S superfície de la conca, expressada en Km2 

(Pd)i precipitació diària mitjana de  l’àrea tancada entre dues isomàximes de 
 precipitació. Es calcula com la mitjana de les precipitacions mitjanes 
 corresponents a les dues isomàximes. S’expressen en mm 

Si superfície tancada per les isomàximes de precipitació, expressada en Km2 

Amb els mapes d’isomàximes facilitats per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i el 
procediment esmentat anteriorment es procedeix a realitzar el càlcul de la (Pd) 
precipitació diària per els períodes de retorn de 100 i 500 anys, les (Pd) de la resta de 
períodes han estat facilitades per l’ACA. 
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3.3. CÀLCUL DE LA PRECIPITACIÓ MITJANA DIÀRIA  

• Període de retorn T = 100 anys 

 

8,174
4,51

5,983.8

5,118,93,120,48,13

1805,111758,91753,121750,41708,13 ==
++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=dP  

 

Per tant, la (Pd) precipitació diària mitjana de la conca, expressada en mm és de: 

 

8,174=dP  

 

• Període de retorn T = 500 anys 

 

  228
4,51

5,721.11

5,118,93,120,48,13

2355,112308,92303,122250,42208,13 ==
++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=dP  

 

Per tant, la (Pd) precipitació diària mitjana de la conca, expressada en mm és de: 

 

228=dP  

A continuació es mostren les (Pd) obtingudes: 

Períodes de Retorn T Conques 
5 anys 85,5 mm
10 anys 105,0 mm
25 anys 130,6 mm
50 anys 151,6 mm
100 anys 174,8 mm
500 anys 228 mm  

Taula 3.3.1. Precipitació mitjana diària 
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Una vegada obtinguda la precipitació diària (Pd), caldrà reduir el seu valor aplicant el 
coeficient kA, anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant la següent expressió: 

  

1=AK   si  1=S km2 

15

log
1

S
K A ⋅=    si  1≥S km2 

on, 

AK  Coeficient adimensional minorador de la precipitació diària (Pd) 

S  Superfície de la conca, expressada en km2 

 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat està motivada, perquè els valors de 
precipitació diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el 
tractament estadístic de les seves sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets 
(estacions meteorològiques) en comptes d’àrees extenses, que és el que es considera en 
els càlculs. Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions algunes 
vegades són a prop del centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i 
altres vegades en posicions intermèdies. 

 

Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar és el valor P’d calculat 
com: 

 

dAd PKP ⋅='  

 

Els valors reduïts de cada una de les conques són els següents: 
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ÀREA Pd KA Pd' ÀREA Pd KA Pd'
(Ha) (mm) (mm) (Ha) (mm) (mm)

1 11,5 85,9 1,00 85,9 1 11,5 151,6 1,00 151,6
2 9,7 85,9 1,00 85,9 2 9,7 151,6 1,00 151,6
3 12,2 85,9 1,00 85,9 3 12,2 151,6 1,00 151,6
4 3,9 85,9 1,00 85,9 4 3,9 151,6 1,00 151,6
5 14,8 85,9 1,00 85,9 5 14,8 151,6 1,00 151,6

ÀREA Pd KA Pd' ÀREA Pd KA Pd'
(Ha) (mm) (mm) (Ha) (mm) (mm)

1 11,5 105,0 1,00 105,0 1 11,5 174,8 1,00 174,8
2 9,7 105,0 1,00 105,0 2 9,7 174,8 1,00 174,8
3 12,2 105,0 1,00 105,0 3 12,2 174,8 1,00 174,8
4 3,9 105,0 1,00 105,0 4 3,9 174,8 1,00 174,8
5 14,8 105,0 1,00 105,0 5 14,8 174,8 1,00 174,8

ÀREA Pd KA Pd' ÀREA Pd KA Pd'
(Ha) (mm) (mm) (Ha) (mm) (mm)

1 11,5 130,6 1,00 130,6 1 11,5 228,0 1,00 228,0
2 9,7 130,6 1,00 130,6 2 9,7 228,0 1,00 228,0
3 12,2 130,6 1,00 130,6 3 12,2 228,0 1,00 228,0
4 3,9 130,6 1,00 130,6 4 3,9 228,0 1,00 228,0
5 14,8 130,6 1,00 130,6 5 14,8 228,0 1,00 228,0

PERÍODE DE RETORN T = 5 PERÍODE DE RETORN T = 50

Conca Conca

PERÍODE DE RETORN T = 10 PERÍODE DE RETORN T = 100

Conca Conca

PERÍODE DE RETORN T = 25 PERÍODE DE RETORN T = 500

Conca Conca

 

Taula 3.3.2. Valors reduïts de la precipitació mitjana diària  

 

Una vegada coneguda la precipitació diària (Pd’)  s’han de construir les corbes intensitat, 
durada, freqüència (IDF), les que resulten d’unir punts representatius de la intensitat 
mitjana en intervals de diferent durada i corresponents tots ells a una mateixa freqüència 
o període de retorn. 

La seva obtenció només és possible a partir de l’anàlisi de tempestes enregistrades amb 
pluviògrafs i a la Península, se solen utilitzar les corbes proposades per Témez, que va 
deduir la relació següent: 

( )
( )128

28

1

1

1,0

1,01,0

⋅⋅
⋅

=
D

d

e
I

I

I

I
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on, 

I: Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D hores 
corresponents al període de retorn. 

D

P
I =  

I1: Intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per una durada efectiva de la pluja d’una hora, expressada en mm/h. 

Id: Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en mm/h. Id no és 
exactament igual a I24. 

D: Durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I. Aquesta durada 
efectiva D s’expressa en hores. 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un 
valor mitjà d’11, d’acord amb el MOPU (1990): 

 

Figura 3.3.1. Corbes IDF aplicables a Catalunya 

Fins aquest punt s’ha intentat representar la manera de ploure en una conca 
determinada, a partir d’ara es transformarà la pluja en escorrentiu. El model més 
utilitzat, i el que s’exposa en la Instrucción 5.2.-IC, és el Mètode Racional. 

Aquest mètode calcula el cabal màxim (Q) d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una 
conca amb una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un 
temps mínim igual a temps de concentració. 

Es defineix el temps de concentració Tc, com el temps que transcorre entre la 
finalització de la precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial, 
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això és equivalent a dir que és el temps que triga una gota de pluja neta caiguda a 
l’extrem superior del curs principal d’aigua a sortir pel punt de sortida. 

Per a conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca, el temps de concentració té la següent expressió: 

76,0

4

1
3,0














⋅=

J

L
Tc  

on, 

• Tc és el temps de concentració de la conca expressat en hores. 

• L és la longitud del curs principal de la conca. 

• J és el pendent mig del curs principal en tant per u. 

Un altre terme que intervé en el Mètode Racional és el coeficient d’escorrentiu. El 
coeficient d’escorrentiu vol expressar el tant per ú d’aigua de pluja que es transforma en 
escorrentiu superficial. El coeficient d’escorrentiu s’ha calculat mitjançant la fórmula: 

( ) ( )
( )2'

0
'

'
0

''
0

'

11

23

pP

PPPP
C

d

dd

⋅+

⋅+⋅−
=  

d’acord amb la Instrucció de Carreteres Norma 5.2-I.C. 

El terme fonamental d’aquesta igualtat és l’anomenat llindar d’escorrentiu (P0), que 
representa el valor de precipitació a partir del qual l’aigua transcorre com escorrentiu 
superficial. 

El valor de (P0) s’obté a partir de la taula 3.3.3 i taula 3.3.4 de l’ esmentada Instrucció 
de Carreteres. Aquestes taules es classifiquen els diferents tipus de terreny segons la 
seva capacitat d’infiltració d’aigua i la vegetació de la mateixa. Posteriorment, aquest 
valor de (P0) es modifica per un factor corrector (K) amb el que es té en compte la 
humitat inicial del terreny en el moment d’inici de la pluja, el que significa una 
disminució de la capacitat d’infiltració de l’aigua al terreny. Aquest factor corrector s’ha 
corregit de la figura 2-5 de la instrucció 5.2-I.C. segons s’especifica a les 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, publicada per 
l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA)” amb un valor de 1,3. 
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Pendent Característiques 
(%) hidrològiques A B C D
> 3 R 15 8 6 4
> 3 N 17 11 8 6
< 3 R/N 20 14 11 8
> 3 R 23 13 8 6
> 3 N 25 16 11 8
< 3 R/N 28 19 14 11
> 3 R 29 17 10 8
> 3 N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12
> 3 R 26 15 9 6
> 3 N 28 17 11 8
< 3 R/N 30 19 13 10
> 3 R 37 20 12 9
> 3 N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13
> 3 Pobre 24 14 8 6
> 3 Mitja 53 23 14 9
> 3 Bona --- 33 18 13
> 3 Molt bona --- 41 22 15
< 3 Pobre 58 25 12 7
< 3 Mitja --- 35 17 10
< 3 Bona --- --- 22 14
< 3 Molt bona --- --- 25 16
> 3 Pobre 62 26 15 10
> 3 Mitja --- 34 19 14

Plantacions regulars > 3 Bona --- 42 22 15
d'aprofitament forestal < 3 Pobre --- 34 19 14

< 3 Mitja --- 42 22 15
< 3 Bona --- 50 25 16
--- Molt Clara 40 17 8 5

Masses forestals --- Clara 60 24 14 10
(boscos, matolls, etc.) --- Mitja --- 34 22 16

--- Espessa --- 47 31 23
--- Molt espessa --- 65 43 33

Notes: N = conreu segons les corbes de nivell, R = conreu segons la línia
             de màxima pendent

Rotació conreus densos

Praderies

Ús del sòl
Grup de sòl (%)

Guaret

Conreus en filera

Conreus d'hivern

Rotació conreus pobres

 

Taula 3.3.3. Estimació inicial del llindar d’escorrentiu 
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Tipus de sòl
3
5
2
4
2

1,5
1

< 3
Ferms granulars sense paviment

Adoquinats
Paviments bituminosos o de formigó

Pendent (%) Llindar d'escorrentiu

Roques permeables
> 3
< 3

Roques permeables
> 3

 

Taula 3.3.3. Estimació inicial del llindar d’escorrentiu 

Grup Infiltració (sols molt humits)Potència Textura Drenatge
Gran Arenosa

Areno-limosa Perfecte
Mitja Franco-arenosa
A Franca Bo
Gran Franco-argilosa-arenosa A

Franco-llimosa Moderat
Mitja Franco-argilosa
A Franco-argilosa-llimosa Imperfecte
Petita Argilosa-arenosa
Petita (litosòl)
U Pobre
horitzonas o 
d'Argila Molt pobre

Els terrenys amb nivell freàtic alt s'inclouen en el Grup D

D Molt lenta Argilosa

RàpidaA

B Moderada

C Lenta

Taula 3.3.4. Classificació de sols a efectes del llindar d’escorrentiu 

La determinació del Grup del sòl i Us del sòl, el primer es determina amb la cartografia 
geològica a escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), mentre que el 
segon es troba amb el mapa d’usos del sòl a escala 1:250.000 de l’ l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, aquests mapes es troben a l’Apèndix 1 del present Annex. 

Amb tots els paràmetres definits anteriorment, ja estem en disposició de poder aplicar 
l’expressió de Mètode Racional. Si la pluja neta fos igual a la precipitació (que equival a 
dir que el llindar d’escorrentiu és nul), el cabal Q seria el producte de la intensitat I per a 
la superfície S en unitats coherents. 

La detracció d’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el 
coeficient d’escorrentiu C, que és la relació entre el cabal Q i el cabal I·S. 

Per tant, la fórmula bàsica del mètode racional és: 

SICQ ⋅⋅=  

on, 

Q: Cabal punta (m3/s) 
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C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I: Intensitat de pluja (m/s) 

S: Superfície de la conca (m2) 

Les unitats en què estan expressades les diferents variables a la fórmula anterior no són 
d’ús comú en aquest tipus d’estudis, per la qual cosa és convenient fer un canvi 
d’unitats: 

6,3

SIC
Q

⋅⋅=  

on, 

Q: Cabal punta (m3/s) 

C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I: Intensitat de pluja (mm/h) 

S: Superfície de la conca (km2) 

La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen 
variacions en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, és 
necessari aplicar a la formula anterior un coeficient de majoració K del cabal punta 
calculat per corregir l’error esmentat. 

Aquest coeficient s’anomena coeficient d’uniformitat: 

14
1

25,1

25,1

+
+=

c

c

T

T
K  

on, 

K: coeficient d’uniformitat (adimensional) 

Tc: Temps de concentració, expressat en hores 

Per tant, amb l’aplicació d’aquest coeficient d’uniformitat, la fórmula del Mètode 
Racional s’expressa com: 

6,3

SIC
KQ

⋅⋅⋅=  

on, 

Q: Cabal punta (m3/s) 

C: Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
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I: Intensitat de pluja (mm/h) , corresponent a una durada efectiva de la pluja D 
 igual al temps de concentració de la conca. 

S: Superfície de la conca (km2) 

3.4. CÀLCUL DEL CABAL  

3.4.1. Temps de concentració 

Per a poder calcular el temps de concentració s’ha de conèixer la longitud del curs 
principal (L), expressada amb km i el pendent mitjà del curs principal (J), expressat en 
tant per u, mm/mm. 

76,0

4

1
3,0














⋅=

J

L
Tc  

Per a calcular la longitud del curs principal, com que l’estructura es fonamentarà on 
s’ajunten el Torrent de la Fàbrega i la riera del Gai, que és per on circularà l’aigua per 
arribar a la via de desguàs, es suma la longitud total d’ambdues.  

L = 13,960 km 

De la mateixa manera, per a calcular el pendent màxim s’agafen tres pendents del curs 
mitjà i es fa la mitja. 

L

CotaCota
J

12−=  

 

• 96,1
5

2,6010,611
1 =−=J  

• 2,2
6

9,6109,621
2 =−=J  

• 57,1
3

4,6151,620
3 =−=J  

91,1
3

57,12,296,1 =++=J m/m 

Per tant, el temps de concentració que resulta d’aplicar la longitud i el pendent del curs 
a l’expressió del temps serà: 
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967,1

91,1

960,13
3,0

76,0

4

1
=

















⋅=cT  h 

3.4.2. Coeficient d’uniformitat 

 

3,1
14967,1

967,1
1

14
1

25,1

25,1

25,1

25,1

=
+

+=
+

+=
c

c

T

T
K  

3.4.3. Llindar d’escorrentiu 

El llindar d’escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una 
determinada precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per vegetació, 
l’emmagatzematge en petites depressions de la superfície del terreny i la infiltració. 

Conques P0 (mm) K P0'
Fàbrega+Gai 34 1.3 44.2  

Taula 3.4.3. Llindar d’escorrentiu de cada conca 

3.4.4. Coeficient d’escorrentiu 

Es calcula el coeficient d’escorrentiu pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.  

• T=100: El valor de la precipitació diària és de 174,8 mm 

Conques C
Fàbrega+Gai 0.3561212 

Taula 3.4.4.1. Coeficient d’escorrentiu per T=100 

• T=500: El valor de la precipitació diària és de 228 mm 

Conques C
Fàbrega+Gai 0.4484723 

Taula 3.4.4.2. Coeficient d’escorrentiu per T=500 

3.4.5. Intensitat de precipitació 

( ) ( )
( )128

28
11

24 1,0

1,01,0'

−
−

⋅⋅= cd TP
I  

• T=100: El valor de la precipitació diària és de 174,8 mm 
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( ) ( )
( ) 30

128

967,128
11

24

8,174
1,0

1,01,0

=
−

−⋅⋅=I  

• T=500: El valor de la precipitació diària és de 228 mm 

( ) ( )
( ) 5,35

128

967,128
11

24

228
1,0

1,01,0

=
−

−⋅⋅=I  

3.4.6. Cabal Punta 

6,3

SIC
KQ

⋅⋅⋅=  

• T=100 

 

Conques Q
Fàbrega+Gai 152.83333 

Taula 3.4.6.1. Cabals punta per T=100 

 

• T=500 

Conques Q
Fàbrega+Gai 211.85611 

Taula 3.4.6.2. Cabals punta per T=500 

4. SIMULACIÓ HIDRÀULICA DE LA RIERA DE LA FÀBREGA 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
 
Amb la finalitat d’obtenir els nivells d’inundació i les cotes de la làmina d’aigua de la 
riera de la Fàbrega, juntament amb el seu afluent, el torrent del Gai, s’ha realitzat una 
simulació hidràulica en el tram comprès entre els termes municipals de Castellterçol i 
Moià. 
 
4.2. METODOLOGIA 
 
4.2.1. MODEL NUMÈRIC 
 
El model utilitzat, és el HEC-RAS, aquest és del tipus unidimensional i per règim 
permanent gradualment variat. Permet calcular les corbes de rabeig per a qualsevol 
règim hidràulic, a partir de les condicions de contorn, cabals per tram i característiques 
de la llera. 
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El terreny s’ha modelitzat mitjançant perfils transversals ortogonals al riu cada 20 
metres. La resistència del terreny a l’avanç de l’aigua es modelitza mitjançant el 
coeficient de fregament de Manning, el qual es selecciona emprant com a referència la 
publicació de l’ACA ("Recomanacions tècniques pels estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local"), a on es mostra una taula amb diferents tipus de cabals naturals i artificials i 
diferents nombres de Manning en funció de les característiques de la llera. S’han escollit 
0,030 per la llera.  
 
El coeficients en les transicions, s’han escollit les següents: 
 

• Coeficient d’expansió: 0,30 
• Coeficient de contracció: 0,10 

 
El de l’estudi consisteix en els valors dels nivells de l’aigua a cada perfil associats als 
períodes de retorn 100 i 500 anys així com la V.I.D. (Via d’intens desguàs) en el tram 
on s’emplaçarà el viaducte. Les superfícies d’inundació s’han dibuixat, a escala 1:1.000. 
 
Aquest model utilitza el mètode Step Method per al càlcul de la corba de rabeig en 
règim gradualment variat. 
 
La teoria utilitzada és la clàssica corba de rabeig, però a més, en el HEC-RAS, cada 
secció transversal es tracta per trams parcials limitats per línies verticals que passen pels 
punts de coordenades que defineixen el perfil. Aquest tractament permet incorporar 
nombroses opcions i permet tractar la major part dels problemes hidràulics que es poden 
presentar a l'estudi d'una llera. 
 
El programa té nombroses capacitats opcionals que permeten entre altres: 
 

1. Estudiar seccions irregulars, considerant el fenomen d’expansió i de contracció 
de la làmina d'aigua. 
 

2. Considerar diferents coeficients de Manning, variables segons abscisses i 
ordenades. Alhora permet considerar la complexitat de la secció d'una llera 
natural, podent treballar amb diferents coeficients de Manning segons la divisió 
de la llera en aigües baixes i planures d’inundació. 
 

3. Avaluar els efectes produïts per obstruccions estructurals de qualsevol secció 
que poden influir ( esculleres, murs, illetes, estructures transversals, ets.) 
incloent possibilitat de flux en càrrega o com abocador, així com especificar 
àrees de flux no efectives. 
 

4. Anàlisi simultani i comparatiu per a diversos cabals. 
 

5. Avaluar possibles àrees d'inundació. 
 
4.2.2. BASES DE CÀLCUL 
 
En hidràulica elemental l'energia total (H) per a qualsevol línia de corrent que passa a 
través d'una secció del curs d'aigua pot expressar-se com l'altura total d'aigua, que es 
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igual a la suma de l'elevació per sobre del nivell de referència (Z), l'altura de pressió (Y) 
i l'altura de velocitat (V2/2g). 
 

g

V
YZH

⋅
++=

2

2

 

 
D'acord amb el principi de conservació d'energia, l'energia total en una secció 
localitzada aigües amunt a de la mateixa que l'energia total en una secció localitzada 
aigües avall més la pèrdua d'energia he entre dues seccions. 
 
Aquest principi és reflecteix en l’anomenada equació d'energia unidimensional; 
 

12

2
2

22

2
1

11 22
H

g

V
YZ

g

V
YZ ∆+

⋅
++=

⋅
++  

 
on Z és l'elevació en la secció transversal (1 ó 2) del fons del canal respecte a una cota 
de referència; Y és la profunditat de l'aigua en la secció transversal; a és el coeficient 
d'energia que té en compte la distribució no uniforme de la velocitat en aquesta secció; 
V és la velocitat mitja del flux en la secció; g és l'acceleració deguda a la gravetat; i H12 
és la pèrdua d'energia entre les seccions 1 i 2. 
 
Aquesta pèrdua H12, ve determinada per l'expressió següent: 
 

g

V

g

V
SLH f ⋅

⋅+
⋅

⋅⋅+⋅=
22

2
2

2

2
1

112 ααλ  

 
on L és la longitud del tram considerat, Sf és el pendent de fricció representatiu per 
quest tram (calculat per a la fórmula de Manning) i λ és el coeficient de pèrdues per 
expansió o contracció. 

 

Figura 4.2.2.1. Significat de la notació utilitzada  
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S'admet la hipòtesi de que la pèrdua d'alçada per fricció en una secció és la mateixa que 
tindria un flux uniforme que tingués la mateixa velocitat i radi hidràulic que el 
corresponent a aquesta secció. 
 
A continuació es descriu el procediment de resolució (Step Method) de l'equació 
d'energia unidimensional (1), a partir de la cota d'aigua coneguda en una secció, el 
programa suposa la cota a la secció següent, calculant a partir d'aquesta cota; l'àrea, el 
perímetre mullat i obté un valor de les pèrdues d'energia. El procés és iteratiu fins que el 
valor de les pèrdues de càrrega coincideix amb el que s'obté a partir de la diferència de 
cotes suposada (la tolerància admesa és generalment d'un centímetre). 
 
El procés de resolució és el que es mostra: 
 

1. L'alçada de la superfície de l'aigua i el cabal es coneixen en una determinada 
secció transversal (1). 

2. L'energia del flux es calcula coneixent la geometria de la secció transversal i 
l'apartat anterior (1). 

3. La geometria de la secció transversal es coneix en la següent secció del riu a 
l'igual que la longitud del tram entre les dues seccions. 

4. S'assumeix una alçada de la superfície de l'aigua per la secció transversal 
següent 2. El radi hidràulic i àrea corresponent s'obté a partir de la geometria de 
la secció. Es calcula la capacitat d'aquesta secció i es promitja amb la de la 
secció prèvia, utilitzant la fórmula de Manning. 

5. La pèrdua d'alçada degut a la fricció, hf, es calcula coneixent la capacitat mitja, 
la longitud del tram i el cabal. 

6. L'alçada de velocitat ponderada, a V²/2g es calcula en la secció 2 i es troba la 
diferència respecte a la secció 1. 

7. Es calculen les pèrdues per expansió o contracció a partir de la diferència 
anterior (6) i d'un coeficient C. 

8. La diferència d'alçades de la superfície de l'aigua entre les dues seccions com la 
suma de la diferència en alçades de velocitat i les pèrdues de fricció i per 
contracció o expansió. 

9. L'elevació de la superfície de l'aigua en la secció (2) es calcula com la suma de 
l'alçada inicial de la superfície d'aigua assumida i la diferència obtinguda en (8). 

10. Es calcula l'error en la secció (2) entre l'alçada assumida (4) i la calculada (9). 
11. Si l'error és acceptable (menys de 0,01 m) el procediment es repeteix per la 

següent secció del riu,considerant els valors novament computats per la secció 2 
com coneguts. Si l'error no és acceptable, es fa un altre intent assumint el valor 
millorat per l'alçada de la superfície d'aigua en la secció 2 i es repeteix el procés 
començant en el pas (4). 
 

4.2.3. INTRODUCCIÓ DE LES DADES 
 
El significat de les principals variables dels llistats del programa són: 
 
SECNO:    Número de secció transversal 
DEPTH:     Calat (m) 
CWSEL:     Cota de la làmina d'aigua 
CRIWS:     Cota corresponent al règim crític 
WSELK:     Cota coneguda de la làmina d'aigua (condició inicial) 
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EG:     Línia d'energia (CWSEL + HV) (m) 
HV:      Energia deguda al terme de velocitat (m) 
HL:      Pèrdues de càrrega degudes a fricció (m) 
OLOSS:    Pèrdues de càrrega degudes a fenòmens puntuals (m) 
QCH:      Cabal de la llera principal (m3/s) 
ACH:      Superfície (m²) 
VOL:      Volum acumulat d'aigua (m3) 
BANK ELEV LEFT:   Cota màxima terreny marge esquerre 
BANK ELEV RIGHT: Cota màxima terreny marge dret 
TIME:     Temps entre la 1ª secció i l'actual (h) 
VCH:      Velocitat de la llera principal (m/s) 
XNCH:     Número de Manning 
ELMIN:     Cota mínima de la llera en cada secció. 
XLCH:     Distància a la secció anterior (m) 
TOPWID:     Amplada del pla d'aigua (m) 
Q:     Cabal total (m3/s) 
FRCH:     Número de Froude de la llera principal 
VLOB:     Velocitat de la plana d'inundació esquerra (m/s) 
VROB:     Velocitat de la plana d'inundació dreta (m/s) 
CUMDS:   Distància acumulada entre dues seccions 
QLOB:     Cabal a la plana d’inundació esquerre 
QROB:    Cabal a la plana d’inundació dreta 
K*CHSL:     Pendent del canal x 10.000 
10 K*S:    Pendent de la línia d’energia x 10.000 
SHEAR:    Tensió de fricció a la llera 
XNCH:     Número de Manning 
 
 
4.2.3.1. Dades de partida 
 
Es simula la situació actual de la riera de la Fàbrega, juntament amb el seu afluent, el 
torrent del Gai. 
 
Donat el futur emplaçament del viaducte, el qual es situarà justament aigües avall de la 
confluència dels dos corrents d’aigua abans esmentats (riera de la Fàbrega i torrent del 
Gai), s’ha estimat el cabal del conjunt dels dos corrents: 
 

Fàbrega+Gai T = 100 T = 500
Cabal [m3/s] 152,83 211,85  

Taula 4.2.3.1.1 Cabals punta pels períodes de retorn considerats 

4.2.4. RESULTATS I CONCLUSIONS 
 
S'ha estudiat el comportament actual de la riera pel cabal corresponent al període de 
retorn de 500 anys; alhora s'ha simulat pel període de retorn de 100 i l’obtenció de la 
VID. 
 
Així s’han obtingut les làmines d’inundació pels períodes de retorn de 100 i 500 i per la 
VID (Via d’intens desguàs) i les velocitats del corrent que es mostren a continuació.  
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La VID es tracta de l’ample de llera i marges en el qual circula la major part del cabal. 
Es defineix amb el cabal de període de retorn de 100 anys. És l’àrea on, limitant-se una 
determinada amplada entre marges amb uns hipotètics paràmetres verticals, la 
sobreelevació del nivell de l’aigua seria de AH metres respecte al nivell de l’aigua en la 
llera e els marges sense limitació. 
 
El valor mínim AH=0,1 m correspondria a zones on l’increment de la inundació 
provocaria danys greus. Aquest és el que defineix la VID de major amplada. 
 
El valor màxim AH=0,5 m correspondria a zones on l’increment de la inundació 
provocaria danys reduïts. Aquest és el que defineix la VID de menor amplada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIVELL D’AIGUA PELS CABALS PUNTA (T = 100 / T = 500 ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAULA DE RESULTATS  

Període de retorn Q TotalNivell min.Nivell màx.Nivell crític Velocitat
(m3/s) (m) (m) (m)            (m)     (m/s)

T=100 152.83 598.30 612.07 612.08 0.27
T=500 211.85 598.30 612.46 612.47 0.36

T=100 152.83 598.30 612.07 612.08 0.27
T=500 211.85 598.30 612.46 612.47 0.36

T=100 152.83 598.30 612.07 612.08 0.27
T=500 211.85 598.30 612.46 612.47 0.36

T=100 152.83 598.30 612.07 612.08 0.27
T=500 211.85 598.30 612.46 612.47 0.36

T=100 152.83 600.00 612.07 612.08 0.31
T=500 211.85 600.00 612.46 612.47 0.41

T=100 152.83 599.30 612.07 612.08 0.27
T=500 211.85 599.30 612.46 612.47 0.36

T=100 152.83 599.78 612.07 612.08 0.25
T=500 211.85 599.78 612.46 612.47 0.34

T=100 152.83 599.78 612.07 612.08 0.25
T=500 211.85 599.78 612.46 612.47 0.34

T=100 152.83 600.00 612.07 612.08 0.26
T=500 211.85 600.00 612.46 612.47 0.35

T=100 152.83 609.80 611.80 612.05 2.25
T=500 211.85 609.80 612.12 612.43 2.54

T=100 152.83 609.80 611.31 611.31     611.86 3.30
T=500 211.85 609.80 611.60 611.60     612.25 3.60

T=100 152.83 600.00 605.26 605.26     606.58 5.10
T=500 211.85 600.00 606.00 606.00     607.50 5.43

T=100 152.83 600.50 603.22 603.22     604.18 4.33
T=500 211.85 600.50 603.73 603.73     604.85 4.69  
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5. ESTUDI DE LES EROSIONS 
 
Segons l’estudi geotècnic en el subsòl del nou viaducte del Torrent de la Fàbrega 
trobem en superfície sòl sorrenc amb algunes graves amb potències entre 0,5 a 2 metres 
i en la zona de la pila 1, rebliment d’explanació amb una potència de 2 metres. 
Per sota, substrat rocallós d’edat terciària format per una alternança irregular d’estrats 
de 0,2 a 4 metres de calcaries noduloses, gresos i margues grises (Tv). 
La fonamentació del viaducte és superficial fins arribar al substrat rocallós mitjançant 
sabates aïllades per cadascun dels estreps i piles. 
En base aquest fet s’estima que el comportament del fons del riu i la llera és estable 
sense que es produeixin erosions que posin en risc el viaducte projectat. 
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6. DRENATGE DEL TAULER 
 
6.1. Introducció 
 
El drenatge del tauler es realitza mitjançant embornals col·locats en les zones properes a 
les piles i als estreps. Els embornals de les piles evacuen l’aigua en un tub que va des de 
l’embornal fina al tub i, aquest, està fixat als pilars del pont i desemboca l’aigua en una 
cuneta trapezoïdal a la part inferior de les piles. 
 
Com que a sota les piles, el restaurant de la Fàbrega utilitza la conca com a pàrquing, 
s’ha de tapar tota la rasa de la cuneta amb una reixa metàl·lica com si fos un embornal 
més. 
 
Pel que fa als estreps, l’aigua es recull i es drena per la seva part interior, a d’intradós. 
L’embornal desemboca en un tub que evoca l’aigua en un dren de grava que hi ha al 
intradós dels estreps i d’aquesta manera es realitza l’evacuació de l’aigua. 
 
 
6.2. Càlcul del cabal del tauler     
 
El càlcul del cabal es realitza pel mètode racional i per un període de retorn de 100 anys. 
Per tant, considerant que el pendent transversal del pont és del 7% i que la superfície 
total és la del tauler el cabal resultant és el següent: 
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6.2.3. Llindar d’escolament 

El llindar d’escolament per a paviments bituminosos es pren la unitat com a valor de 
referència. 

6.2.4. Coeficient d’escorrentiu 

Es calcula el coeficient d’escorrentiu pels períodes de retorn de 100 i 500 anys.  
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• T=100: El valor de la precipitació diària és de 174,8 mm 

Tauler C
Bituminós 0.3561212 

Taula 6.2.4.1. Coeficient d’escorrentiu per T=100 

6.2.5. Intensitat de precipitació 
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Per tant el cabal punta a drenar, per un període de retorn de 100 anys serà de: 
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6.2.6. Fórmula de MANNING-STRINCKLER 
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La secció trapezial és la que es mostra a la figura 6.3.5.1. i consta de les següents 
dimensions: 
 
El primer que cal fer és trobar l’alçada de la cuneta, atès que, tot està en funció 
d’aquesta. 
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Com que el cabal és molt petit calculem l’alçada en funció de la velocitat màxima 
admissible de l’aigua que, està compresa entre 4,50 i 6,00 m/s (formigó) i major que la 
mínima admissible perquè no es produeixi sedimentació. 
 

S h Q v
1.213836 0.6360912 10 8.2383451
1.1216101 0.6114491 9 8.024179
1.0267803 0.58503 8 7.7913458
0.9289312 0.5564564 7 7.535542
0.8275104 0.5252017 6 7.2506643
0.7217512 0.4904934 5 6.9275949
0.6105272 0.4511198 4 6.5517147
0.4920406 0.4049859 3 6.0970576
0.3630216 0.3478609 2 5.5093134
0.215854 0.2682374 1 4.6327619 

Taula 6.2.6.1. Cabal en funció de l’altura de la cuneta 
 
 
Per tant, amb una cuneta de 30 cm d’alçada i una velocitat de 4,50 m/s el cabal que es 
podria drenar seria de 1,215 m3/s. 
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1.   GEOMETRIA 

1.1 GEOMETRIA I ESQUEMA ESTRUCTURAL 

Aquesta obra consisteix en un tauler mixt d’acer i formigó dividit en tres trams de 
33+40+33 m de llum entre línies de recolzament. La calçada del pont té un amplada 
d’11 m on s’ubiquen les barreres rígides (2 x 0,5 m), dos vorals d’1,5 m i dos carrils de 
3,5 m cadascú que permeten la circulació de vehicles en ambdós sentits. El traçat en 
planta del pas segueix una corba de 300 m de radi i el gruix de les capes de trànsit serà 
de 8 cm. 

Estructuralment el tauler està constituït per un calaix metàl·lic de 1,50 m de cantell i una 
llosa de formigó que varia entre 0,24 m de gruix en els seus trams extrems i 0,30 m en 
els trams centrals. A les seccions properes a les piles el calaix metàl·lic té sobre la xapa 
de fons una llosa inferior de formigó, també de 0,30 m de gruix, que augmenta la 
capacitat resistent de la secció mitjançant la doble acció mixta. L’acer serà tipus S 355 
J2 W+N (fyk > 345 Mpa) i el formigó tant a la llosa superior com a la llosa inferior serà 
HA-30 amb barres corrugades d’acer B-500-S. La connexió entre l’acer i el formigó es 
farà a través de perns connectadors de 19 mm de diàmetre. 

Les piles seran de formigó amb fust circular de 16 m d’alçada a la pila 1 i 17 m a la pila 
2.

 

Figura 1.1. Secció Longitudinal per eix de traçat 

 

1.2 PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu del pont compren diferents fases: 

- Construcció de fonaments i alçats de piles i estreps. 

- Muntatge i col·locació del calaix metàl·lic. 

- Formigonat del fons del calaix metàl·lic a les zones properes a les piles. 

- Col·locació de lloses prefabricades sobre el calaix metàl·lic. 
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- Col·locació d’armadures i formigonat de la llosa del tauler només en les 
zones centrals dels trams. 

- Col·locació d’armadures i formigonat de la llosa del tauler i la resta del 
tauler. 

- Extensió de les capes de trànsit i execució d’acabats (barreres i junts de 
construcció). 

- Realització de la prova de càrrega pertinent i recepció de l’obra. 

 

1.3 SECCIÓ TIPUS 

La secció tipus del tauler està formada per una calaix metàl·lic de 1,5 m de cantell, 4 m 
d’amplada a la xapa de fons, ànimes inclinades 66º i dues ales superiors d’amplada 
variable (500 x 20 a 600 x 35). Sobre la secció metàl·lica es col·locarà la llosa de 
formigó, que està dividida constructivament, en una placa prefabricada i la resta de la 
llosa que es formigonarà in situ fent servir encofrat de la placa. La llosa té 11 m 
d’amplada, amb voladissos de 2,85 m de longitud i gruix variable entre 0,24 m i 0,30 
m. 

A la figura adjunta s’aprecia la configuració de la secció. 

 

Figura 1.3.1. Secció tipus 

2.  ACCIONS, MATERIALS, COEFICIENTS DE SEGURETAT I NORMATIVES 

En el càlcul dels elements estructurals s’han considerat les accions establertes a la 
“Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”, IAP-
2006 
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2.1. ACCIONS PERMANENTS (G): 

2.1.1. g1, PES PROPI 

Aquesta acció és la que correspon al pes dels elements estructurals, en aquest cas, com 
que l’estructura està formada per una secció mixta d’acer i formigó, si el material que 
s’utilitzi a l’obra sobrepassa en més d’un cinc per cent (5%) al considerat en el projecte, 
s’haurà d’efectuar un nou càlcul. 

El pes propi dels diferents elements s’ha calculat a partir de la seva geometria (seccions 

transversals) adoptant una densitat de valor 25cγ =  [ ]3kN/m  per la llosa de formigó i 

de 78,5sγ =  [ ]3kN/m per l’acer.  

El pont és una estructura simètrica que s’ha calculat utilitzant dues seccions tipus 
optimitzades en funció dels esforços de sol·licitació, tal i com s’exposa a l’apartat 3. on 
s’explica el mètode utilitzat per al predimensionament del calaix metàl·lic. A la Taula 1 
es mostraran els trams del pont i la secció utilitzada. 

 

Distancia a l'origen Longitud  tw (mm) tf (mm) Pes tw (kN/m) Pes tf  (kN/m)
24 24 12 12 3.08 3.77
41 17 30 25 7.70 7.85
65 24 12 12 3.08 3.77
82 17 30 25 7.70 7.85
106 24 12 12 3.08 3.77

Total 24.64 27.00 

Taula 2.1.1.1. Trams del pont i tipus de secció 

L’estructura metàl·lica té un pes que va en funció del tram, atès que, la secció de càlcul 
és diferent en cada tram. 

El pes total del calaix metàl·lic és de  51,64 [ ]kN/m  i el de formigó és de 78,225[ ]kN/m . 

Per tant, el pes propi resultant s’obté realitzant la suma d’ambdós valors; g1 = 129,865 

[ ]kN/m
.
 

2.1.2. g2, PES DEL PAVIMENT I DEFENSES 

Aquests pesos s’anomenen càrregues mortes, ja que, són degudes a elements no 
estructurals que graviten sobre els elements estructurals, tals com: paviments de calçada i 
voreres, dotacions viàries i de la pròpia estructura, serveis, etc. 

En aquest cas només es considera el pes del paviment de calçada i les barreres o 
defenses. 
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Pes del paviment (mescla bituminosa) 

- valor inferior (8 cm) g2, pav, inf = 0,08 x 23 = 1,84 [ ]3kN/m  

- valor superior (12 cm) g2, pav, sup = 0,12 x 23 = 2,76 [ ]3kN/m  

Per tant, es considera la càrrega superior de paviment i amb una plataforma per on 
passen els cotxes de 7 metres: 

Valor nominal de la càrrega morta g2, nom= 30,36 [ ]kN/m  de tauler 

Pes de barrera, g2, barrera= 10 [ ]/mNK  de barrera ↔  20 [ ]kN/m  de tauler 

2.1.3. g3, TORSIÓ DEGUDA A LA CURVATURA EN PLANTA DEL TAULER 

S’ha considerat l’acció corresponent a la torsió deguda a la curvatura en planta del tauler 
que, en aquest cas, com que es tracta d’una secció calaix i aquesta és deformable, es 
produeix una determinada distorsió. Al ser una secció tancada els efectes del bombat 
(alabeo) deguts a la torsió són petits. 

Si la secció transversal fos indeformable, aquestes forces s’anul·larien entre sí i no 
passaria res. Quan la secció transversal és deformable aquestes forces la deformen, 
produint-se un doble mecanisme de resistència. El primer, la flexió en el seu pla de cada 
una de les cares que configuren la biga calaix corba. El segon, la rigidesa de la secció 
transversal com a marc. Entre les dues i en funció de les seves rigideses respectives, 
resisteixen l’efecte d’aquestes forces. 

Com que els vehicles que passen per la secció no tenen perquè fer-ho a la vegada en 
ambdós sentits, es considerarà que, quan ho facin, només en un dels dos sentits 
generaran torsió. Així mateix es contempla que les càrregues repartides com són el pes 
propi, les càrregues mortes i les sobrecàrregues d’ús generen torsió a causa de 
l’excentricitat que produeix la corba en planta. A la figura 3 es mostra un exemple de 
com una càrrega uniformement distribuïda produeix torsió. 

 

Figura 2.1.3.1. Torsió produïda per l’excentricitat del tauler en planta 
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El carro de 600 [kN] es considerarà posat en tres posicions que són, centrat, interior i 
exterior, respectivament. Per tant, generarà torsió degut a la fletxa que genera la planta 
del tauler. A la figura 4 es mostra exemple de la torsió que produeix el carro. 

 

Figura 2.1.3.2. Torsió produïda pel carro 

 

Les accions que s’han contemplat que poden generar torsió són els que es mostren a la 
taula següent: 

PP [kN/m] 129.865 --- 0.011 129.865 1.42852
CP [kN/m] 50.36 --- 0.063 50.36 3.17268
SC (100%) [kN/m2] 4 10 0.028 40 1.12
SC exterior (50%) [kN/m2] 4 5.042 2.507 20.168 50.5612
SC interior (50%) [kN/m2] 4 4.958 -2.493 19.832 -49.4412
SC vorera ext. [kN/m2] 2 0.5 5.25 1 5.25
SC vorera int. [kN/m2] 2 0.5 -5.25 1 -5.25
Vehicle centrat [kN] 600 --- 0 600 0
Vehicle exterior [kN] 600 --- 3.5 600 2100
Vehicle interior [kN] 600 --- -3.5 600 -2100

Torsor Acció Ample equivalentExcentricitat Amplificació Càrrega

Taula 2.1.3.1. Torsió produïda per les accions  a la secció 

2.2. ACCIONS PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT (G*) 

2.2.1. ACCIONS REOLÒGIQUES 

El valor característic de les accions reològiques s’obtindrà a partir dels valors 
característics de les deformacions provocades per la retracció i la fluència, determinats 
d’acord amb les especificacions de la normativa vigent per formigó (EHE) diferenciant 
la retracció i la fluència del formigó. 
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2.2.1.1. RETRACCIÓ DE LA LLOSA DE FORMIGÓ 

La retracció total està composta per la retracció autògena i la de secat. La deformació de 
retracció autògena es desenvolupa durant el procés d’enduriment del formigó, mentre 
que la retracció per secat es desenvolupa lentament. 

caεcdεcsε +=  

on, 

cdε  Deformació de retracció per secat. 

caε  Deformació de retracció autògena. 

La component de secat es pot calcular en el temps com: 

( ) ( ) ∞⋅⋅−= cd,εeksttβtcdε   

on, 

 t Edat del formigó a l’instant d’avaluació, en dies. 

 ts Edat del formigó al començament de la retracció, en dies. 

 ( ) ( )
( ) 3e0,04stt

stt
sttdsβ

⋅+−

−
=−  

 e Espessor mig en mil·límetres 

u
cA2

e
⋅

=  

 Ac Àrea de la secció transversal. 

 u Perímetre en contacte amb l’atmosfera. 

 Ke Coeficient que depèn de l’espessor mig. 

Els valors de la secció transversal tipus del tauler són els següents: 

- En la zona de construcció de les estructures HR = 65 %. 

- Secció transversal tipus: 2,75cA = [ ]2m      11,5u = [ ]m  478e = [ ]mm  

- Càlcul de valor de la retracció al tauler als 28 dies: 

Coeficient de retracció a temps infinit, ∞cd,ε : 
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( ) HRβ610
cm0f
cmf

ds2αexpds1α1102200,85cd,ε ⋅−⋅



























⋅−⋅⋅⋅+⋅=∞  

Resistència mitja a compressió del formigó: 

388308ckfcmf =+=+= [ ]Mpa  

Per estructures a l’aire (HR<99%): 

1,12
3

100

65
11,55

3

100

HR
11,55HRβ −=





















−⋅−=




















−⋅−=  

Es considera un enduriment del formigó normal: 

( ) ( ) 4103,981,12610
10

38
0,12exp41102200,85cd,ε −⋅−=−⋅−⋅















 ⋅−⋅⋅⋅+⋅=∞  

Evolució als 28 dies: 

( ) ( )
( )

0,0478
34780,04728

728
728dsβ =

⋅+−

−=−  

Coeficient Ke 

 
ek0,75

478300

0,70,75

500300

−
−=

−
− → 7055,0

4000

2822==ek  

La component de secat serà: 

( ) ( ) 5101,344103,980,70550,0478tcdε
−⋅−=−⋅−⋅⋅=  

La component autògena es pot calcular com: 

 ( ) ( ) ∞⋅= ca,εtasβtcaε  

on, 

( ) ( ) 510561010302,561010ckf2,5ca,ε −⋅−=−⋅−⋅−=−⋅−⋅−=∞  

( ) 0,6530,5280,2exp10,5t0,2exp1tasβ =




 ⋅−⋅−=





 ⋅−⋅−=  

Per tant, 
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( ) ( ) 5103,2651050,653tcaε
−⋅−=−⋅−⋅=  

La retracció a 28 dies serà de: 

( ) 5104,605103,265101,34caεcdεcsε
−⋅−=−⋅−+−⋅−=+=  

2.2.1.2. RETRACCIÓ DIFERIDA EN EL TEMPS  

A  la taula 2.2.1.2.1  es mostren els resultats de la retracció diferida en el temps 

Temps βds(t-ts) εcd βas(t) εca εcs
14 0.0164696 -4.624E-06 0.5268446 -2.634E-05 -3.097E-05
30 0.0521513 -1.464E-05 0.6656093 -3.328E-05 -4.792E-05
90 0.1656605 -4.652E-05 0.850037 -4.25E-05 -8.902E-05
365 0.4613256 -0.0001295 0.978094 -4.89E-05 -0.0001784
1825 0.8130501 -0.0002283 0.9998053 -4.999E-05 -0.0002783
10000 0.9598479 -0.0002695 1 -5E-05 -0.0003195 

Taula 2.2.1.2.1.  Retracció diferida 

Temps en dies

-0,00035

-0,0003

-0,00025

-0,0002

-0,00015

-0,0001

-0,00005

0

1 10 100 1000 10000

 

Gràfic 2.2.1.2.1. Retracció diferida 

2.2.2. FLUÈNCIA DE LA LLOSA DE FORMIGÓ 

La deformació que depèn de la tensió, en l’instant t, per una tensió constant ( )0tσ , 

menor que cmf⋅45,0 , aplicada en 0t , s’estima d’acord amb el següent criteri:  

( ) ( ) ( )












 −
+⋅=

c28E

tt

c,E

1
tσtt,cσε

0

t
00

0

ϕ
 

El coeficient de fluència es pot obtenir mitjançant la següent formulació: 

( ) ( )0c00 ttβtt, −⋅⋅= ϕϕ  

on, 
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0ϕ  Coeficient bàsic de fluència, que es representa amb l’expressió: 

( ) ( )0tβcmfβHR0 ⋅⋅= ϕϕ  

 essent, 

  HRϕ   Coeficient d’influència de la humitat relativa (HR): 

   
3e0,1

100

HR
1

1HR ⋅

−
+=ϕ  

( )cmfβ Factor que permet tenir en compte l’efecte de la resistència del 

formigó en el coeficient bàsic de fluència. 

( )
8ckf

16,8
cmfβ

+
=  

( )0tβ  Factor d’influència de l’edat de càrrega ( )0t en el coeficient bàsic 

de fluència. 

   ( )
0,2
0t0,1

1
0tβ +

=  

( )0c ttβ −⋅  Funció que descriu el desenvolupament de la fluència amb el temps. 

  ( ) ( )
( )

30,

0

0
0c tt

tt
ttβ 









−+
−

=−⋅
Hβ

 

essent, 

( )[ ] 1.500250eHR0,01211,5β
18

H ≤+⋅⋅+⋅=  

 

El coeficient de fluència del tauler és a temps infinit i té el següent valor: 

Coeficient d’influència de la humitat relativa 

1,45
3 4780,1

100

65
1

1HR =
⋅

−
+=ϕ  
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Factor que permet tenir en compte l’efecte de la resistència del formigó en el coeficient 
bàsic de fluència. 

( ) 2,73
830

16,8
38β =

+
=  

Factor d’influència de l’edat de càrrega ( )0t en el coeficient bàsic de fluència. 

 ( ) 0,55
0,2140,1

1
28β =

+
=  

Coeficient bàsic de fluència, que es representa amb l’expressió 

2,200,552,731,450 =⋅⋅=ϕ  

Funció que descriu el desenvolupament de la fluència amb el temps. 

 ( ) 1.500975,1925047818650,01211,5Hβ ≤=+⋅




 ⋅+⋅=  

 

( ) ( )
( ) 0,972

0,3

1410.000975,19

1410.000
1410.000cβ =









−+
−=−  

Coeficient de fluència: 

( ) 2,140,9722,2010.000,7 =⋅=ϕ  

Per tant la deformació deguda a la fluència serà: 

Tensió aplicada en ( )0t : 

( ) 17,1380,4514σ =⋅=  

Mòdul de deformació longitudinal instantani del formigó 

cm
E

E
β

c,28
E ⋅=  

on, 

  1,1751,225
400
30

1,30
E
β ≤=−=  

  28.576,803388500cmE =⋅=  
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35.006,5728.576,801,225
c,28

E =⋅=  

Mòdul de deformació a l’instant d’aplicar la càrrega: 

( )
( )

cm
E

0,3

cmf

tcmf
t

cm
E ⋅














=  

Resistència mitja a compressió a l’instant d’aplicar la càrrega: 

( )
cm

f
cc
βt

cm
f ⋅=  

on, 

0,90
14
28

10,25exp
t

28
1sexp

cc
β

2/12/1
=









−⋅=






−⋅=









































































 

  38
cm

f =  

 

( ) 34,26380,90t
cm

f =⋅=  

( ) 27.702,6828.576,80
0,3

38
34,26

14
cm

E =⋅






=  

 ( ) 1,663101,66
35.006,57

2,14

27.702,68

1
17,110.000,14cσε =−⋅=







 +⋅= mm/m 

2.2.2.1. FLUÈNCIA DIFERIDA EN EL TEMPS 

En la taula 3 i el gràfic 2 es mostren els resultats de la fluència diferida en el temps: 

Temps Beta Phi(t=10000)
14 0 0
28 0.294 0.667
60 0.416 0.942
90 0.478 1.083
365 0.698 1.581
1825 0.895 2.027
10000 0.977 2.213  

Taula 2.2.2.1.1. Retracció diferida 
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Gràfic 2.2.2.1.1.  Fluència diferida 

2.2.3. ACCIONS DEGUDES AL TERRENY 

Càrrega sobre les sabates i empenta de terres en els alçats dels estreps i les aletes, amb 

una densitat de 20nγ =  [ ]3kN/m  i un angle de fregament intern de 30º (amb les 

pressions horitzontals corresponents a un coeficient d’empenta al repòs de 32,0ak = ). 

2.2.3.1. ASSENTAMENTS DIFERENCIALS AL TAULER 

No s’ha contemplat la possibilitat d’un assentament diferencial al tauler. 

2.3.  ACCIONS VARIABLES (Q): 

Es defineix coma plataforma del tauler d’un pont de carretera, la superfície apte pel 
trànsit rodat (incloent-hi, per tant, tots els carrils de circulació, vorals, bandes de trànsit, 
i marques vials) situada a nivell de calçada. El tauler té una amplada de la plataforma 
inferior a 12 metres. D’acord amb la (IAP) les sobrecàrregues de trànsit a considerar són 
les següents: 

2.3.1. SOBRECÀRREGUES D’US. COMPONENTS VERTICALS  

Les components verticals del tren de càrregues correspondran a les tres accions següents 
actuant simultàniament: 

- Sobrecàrrega uniforme de 4,0 [ ]2kN/m  estesa a tot el tauler (plataformes i 

voreres) en la posició més desfavorable. 

- 1 vehicle de 600 [ ]kN  format per 3 eixos de 200[ ]kN , separats longitudinalment 

1,5 m i amb una separació entre rodes de 2m. El vehicle s’ha de situar en la 
posició més desfavorable (considerant la seva possible excentricitat a la calçada 
d’acord amb els criteris de la Normativa d’accions vigent). 
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Figura 2.3.1.1. Planta croquis d’un vehicle pesant 

- En les voreres, es col·loca una càrrega de 60 [ ]kN  en la posició més 

desfavorable, no compatible amb la resta de sobrecàrregues de trànsit definides 
en els apartats anteriors. 

- El tren de càrregues per fatiga, produïda per les accions del trànsit, està constituït 

per un vehicle de 390 [ ]kN  i amb la mateixa geometria que el vehicle de 

600[ ]kN . El seu efecte s’amplifica mitjançant un coeficient d’impacte de valor 

1,2. 

- Sobrecàrrega uniforme de 10 [ ]2kN/m  en el terraplè, en la zona per on pugui 

discórrer el trànsit, a efectes del càlcul de l’empenta del terreny en els estreps i 
en les aletes. 

2.3.2.  SOBRECÀRREGUES D’US. COMPONENTS HORITZONTALS 

2.3.2.1.  FORÇA DE FRENADA/ARRANCADA 

La força de frenada o arrencada, així com els canvis de velocitat dona lloc a una força 

que s’estima en (1/20) de les accions verticals degudes al carro de 600 [ ]kN  i a la 

sobrecàrrega d’ús de 4,0[ ]2kN/m .  

( )[ ] ( )[ ] 2,263600111060,4
20

1

20

1
frenadax,F =+⋅⋅⋅=+⋅⋅⋅=

carro
QAmple

total
Lq  

2,632frenadax,F = [ ]kN  

S’adoptaran com a valors mínim i màxim per aquesta acció de frenada o arrencada que 
pot actuar sobre tot el pont, els següents: 
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  Valor mínim [ ]kN  140b20 ≥⋅ [ ]kN  

  Valor màxim [ ]kN  720b60 ≤⋅ [ ]kN  

on b és l’amplada de la plataforma del tauler que és d’11 metres. 

Per tant, el valor mínim serà de 220 [kN] i no podrà ser inferior a 140 [kN], així com, el 
valor màxim serà de 660 [kN] i no podrà ser superior a 720 [kN]. 

Aquesta acció es considerarà aplicada a la direcció de l’eix de la plataforma del tauler i 
actuant a nivell de la superfície del paviment, com una acció uniformement distribuïda 
sense solució de continuïtat en una longitud, LF, que es prendrà igual a la longitud entre 
juntes contigües. En aquest cas són de 33 m pels trams extrems i de 40 metres pels 
trams centrals. 

2.3.2.2.  FORÇA CENTRÍFUGA 

En ponts de planta corba, la força centrífuga es suposarà actuant horitzontalment 
perpendicular a l’eix de la plataforma del tauler, a cota del paviment i amb el valor 
deduït de la següent expressió: 

 
R

2Ve
MKcF ⋅⋅=  

 
2312Ve

231
K

+
=  

on, 

 cF  Força centrífuga [ ]N  

M  Massa de la sobrecàrrega [ ]kg  

 eV  Velocitat específica en el tram d’ubicació del pont [ ]sm  

 R  Radi en planta de l’eix de la plataforma del tauler [ ]m  

 K  Factor de distància adimensional.   

El valor de la força centrífuga que resulta d’aplicar les expressions anteriors és el 
següent: 

0,32
231222,2

231
K =

+
=   

4664106114M =⋅⋅= [ ]kN 466.400= [ ]kg  
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245.184,6
300

222,2
466.4000,32cF =⋅⋅= [ ]N 24,5= [ ]t  

Al considerar l’actuació de la força centrifuga en el tauler, les components verticals del 
tren de càrregues, que són, la sobrecàrrega de 4,0 [kN/m2] i de dos vehicles de 600 [kN], 
s’hauran de disminuir amb el mateix factor de distància K anteriorment definit.   

2.3.2.3.  EMPENTA SOBRE LES BARANES 

A l’element superior de la barana es considera que hi actua una força horitzontal de 
valor 1,5 [ ]kN/m  actuant de manera simultània amb la sobrecàrrega uniforme de 4,0 

[kN/m2]. 

 

Figura 2.3.2.3.1. Empenta sobre les baranes 

L’altura sobre el paviment a la que es considera actuant aquesta força és la de l’element 
superior de la barana.  

Aquesta acció té caràcter local i, per tant, només s’utilitzarà per a la comprovació de la 
pròpia barana i els seus ancoratges, sense que hagi de ser considerada a efectes de 
qualsevol altre verificació de la seguretat general de l’estructura. 

2.3.3.  ACCIONS CLIMÀTIQUES 

2.3.3.1.  VENT 

Els efectes del vent, en general, es podran assimilar a una càrrega estàtica,però, com que 
la llum del pont és superior a 100 metres, l’acció del vent pot originar fenòmens 
vibratoris importants. 

A continuació s’exposa el mètode i els passos a seguir per l’obtenció de la càrrega 
estàtica equivalent a l’acció del vent. 

i. Velocitat de referència (Vref.) 

Es defineix la velocitat de referència, Vref., com la velocitat mitja al llarg d’un període 
de deu (10) minuts, mesurada en una zona plana i desprotegida davant del vent 
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equivalent a un entorn de pont tipus II (que equival a una zona rural amb alguns 
obstacles aïllats, tals com arbres i construccions de petites dimensions),  a una altura de 
deu metres (10 m) i amb un període de retorn de cinquanta (50) anys. 

La figura 4 mostra el mapa d’isotaques d’on s’obté el valor de la velocitat de referència.    

 

Figura 2.3.3.1.1. Mapa d’isotaques per a l’obtenció de la velocitat de referència del  
      vent 

L’estructura està ubicada a la província de Barcelona i la velocitat de càlcul es pot 

determinar a partir d’una velocitat de referència de 24ref.V =  [ ]m/s corregida amb els 

següents paràmetres multiplicadors: 

 

Ct  Factor de topografia 

Cr  Factor de risc (es considera un període de retorn de 100 anys) 

Cz Factor de altura (s’adopta un entorn Tipus II) 

Cg  Factor de ràfega 

 







⋅⋅=

0z

z
lnzKCz  si minzz ≥    









⋅⋅=

0

min

z

z
lnzKCz  si minzz ≤  
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⋅
⋅+=

CtCz

Kz7
1Cg  

24Vref. =  [ ]m/s , 1,0Ct = , 1,4973Cg = , 1,04Cr =  

 

Per un entorn Tipus II: 

 

0,19zk =   0,050z = [ ]m   4minz = [ ]m  

 

Para 14z = [ ]m  (línia mitja del tauler + barrera) 1,071zC =  

ii.  Velocitat de càlcul (Vc.) 

Es defineix la velocitat de càlcul, Vc, com la màxima velocitat de ràfega que pugui 
afectar al pont en el seu conjunt o a alguna de les seves parts, amb el període de retorn 
corresponent a la situació de càlcul considerada. 

Per determinar l’empenta del vent sobre el tauler, la velocitat de càlcul és: 

 40,025refVCgCzCrCtcV =⋅⋅⋅⋅= [ ]sm/  

El coeficient d’arrossegament, CD, es determinarà mitjançant la fórmula: 







⋅=

eq
hB0,3-2.5Cd  

on, 

 B   =  és l’amplada total del tauler (m). 

 Heq = és l’altura equivalent (m). 

 

Figura 2.3.3.1.2.  Empenta transversal sobre taulers d’ànima plena 
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( ) 66,08.1110,3-2.5Cd =⋅=  

El coeficient d’arrossegament calculat mitjançant aquesta fórmula no serà en cap cas 

menor que 1,3 ni major que 2,4. ( 4,23,1 ≤≤ DC ), tot i que, les ànimes de la secció estan 

inclinades un angle de 24º respecte a la vertical en el sentit favorable a la circulació del 
vent i es podria reduir el coeficient en un cinc per mil (0,5%) per grau sexagesimal 
d’inclinació.  

1,3Cd = ; per a la secció rectangular neta. 

1,635A = [m2/m ]; àrea neta total de l’element exposat al vent i projectat sobre un pla 

normal a aquest. 

1,25=ρ [kg/m3] 

Per tant, l’empenta horitzontal que exerceix el vent sobre el tauler és: 






 ⋅⋅⋅⋅= 2

cVρ21ACdF  

( ) 13,2310240,0251,25211,6351,3F =−⋅⋅⋅⋅⋅= [ ]kN/m  

Quant es combina la sobrecàrrega es redueix en un 50% aquesta acció. 

L’empenta vertical que exerceix el vent sobre el tauler és: 






 ⋅⋅⋅⋅= 2

cVρ21A'0,5F  

11A'= [m2/m ]; àrea neta total de l’element exposat al vent i projectat sobre un pla 
normal a aquest. 

( ) 507,5310240,0251,2521110,5F =−⋅⋅⋅⋅⋅= [ ]kN/m  

L’empenta longitudinal que exerceix el vent paral·lel a l’eix del pont, es calcula com 
una fracció de l’empenta que produiria la mateixa pressió bàsica si s’apliqués en la 
direcció transversal per tots els elements longitudinals. 

Per tant, l’empenta longitudinal que exerceix el vent sobre el tauler en la direcció de 
l’eix es considerarà del 25% de l’empenta horitzontal. 

5325,013,20,25F =⋅= [ ]kN/m  

2.3.3.2.  NEU 

Segons la (IAP) s’ha d’aplicar una càrrega de neu sobre la superfície del tauler en la que 
no es consideri sobrecàrrega d’ús. Per el càlcul del tauler es considera la possibilitat de 
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tenir sobrecàrrega a tota la seva superfície, per tant, no és necessari aplicar la 
sobrecàrrega de la neu. 

2.3.4.  ACCIONS TÈRMIQUES 

El gradient tèrmic en els ponts mixtes segons l’art. 3.2.3.2.3. (apartat b) de la IAP es 
calcula com una diferència en la temperatura adquirida per cada un dels materials que 
conformen la secció. 

Així a l’acer se li assigna un valor màxim de escalfament o refredament igual a +/- 35º 
C, mentre que la variació tèrmica prevista per la llosa de formigó s’obté a partir de la 
següent expressió: 

 




⋅−= 2/175.020 eTc (escalfament) 






⋅+−= 2/175.020 eTc (refredament) 

On (e) és l’espessor fictici de la llosa de formigó: 

)2//(PBe =  

Transversal CTT º5,2=∇  si l’estructura té direcció EO (+/- 25 g) 

2.3.4.1.  CÀLCUL DEL GRADIENT TÈRMIC 

215,306,0
2

611
2411 mB =⋅++⋅= 







  

( ) mP 62230112 ,, =+⋅=  

cmm
P

B
e 8272790

2

,, ==  

05,162/18,2775,020 =⋅−= 




Tc   

05,162/18,2775,020 −=⋅+−= 




Tc

 

Formigó Acer
Escalfament 16.05 35
Refredament -16.05 -35

Efecto
Material

 

Taula 2.3.4.1.1. Gradient tèrmic 
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2.3.5.  ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

2.3.5.1.  IMPACTE DE VEHICLES CONTRA UN ELEMENT EST RUCTURAL 

L’ impacte d’un vehicle s’assimila a una càrrega estàtica de 1000 [ ]kN  en la direcció 

del trànsit o de 500 [ ]kN  en la direcció perpendicular, la resultant de les quals es troba 

situada a un metre i vint centímetre (1,2 m) sobre la superfície del paviment. Aquesta 
càrrega es considerarà aplicada sobre una superfície o zona de xoc no major de dos 
metres (2 m) d’ample per dos metres (2 m) d’altura. No és necessari considerar l’acció 
concomitant dels dos esforços. 

 

Figura 2.3.5.1.1. Càrregues estàtiques en la direcció del trànsit i perpendicular 

2.3.5.2.  IMPACTE DE VEHICLES CONTRA SISTEMES DE CONTENCIÓ DE 
VEHÍCLES 

D’acord amb la O. C. 321/95 la força d’impacte sobre el sistema de contenció (barrera 
del pont) s’assimila a una càrrega estàtica equivalent i el seu valor depèn de la capacitat 
de deformació del sistema: 

� Sistemes deformables: es considera una força perpendicular a l’element 
considerat de 45 [ ]kN  de caràcter puntual aplicada a 0,60 m d’altura respecte la 
superfície de paviment. 

 

� Sistemes rígids: es considera una força perpendicular a l’element considerat de 
300 [ ]kN  aplicada a una altura igual a l’altura de l’element i repartida 
uniformement a la seva base en una longitud de 3 m. 

 
Simultàniament es considera una força longitudinal de 30 [ ]kN  a nivell de superfície del 

paviment. 

En el pont hi tindrem sistemes deformables, de manera que, la càrrega considerada és la 
que es mostra a la figura 7. 



  Annex de càlcul d’estructures 

27 

 

 

Figura 2.3.5.2.1. Càrrega aplicada en Sistemes deformables 

2.3.6. ACCIÓ SÍSMICA 

L’acceleració sísmica bàsica de la zona, segons la normativa vigent és ab = 0,04 g. 

La categoria de l’estructura es pot considerar d’importància normal, el que és equivalent 

a un factor de nivell de dany 3,11 =γ . 

L’acceleració de càlcul és:  ⋅= 1γca ggab 0600520 ,, <= (límit establert per la IAP) 

Per tant, no és necessari realitzar el càlcul sísmic del pont. 

2.4. QUADRE RESUM DE LES ACCIONS CONSIDERADES 

Formigó 78.225 [kN/m]
E.Metàl· lica S1 13.700 [kN/m]
E.Metàl· lica S2 31.100 [kN/m]
E.Metàl· lica S3 6.850 [kN/m]
Paviment 30.360 [kN/m]
Baranes 20.000 [kN/m]
TOTAL 180.235 [kN/m]
Uniforme 14.080 [kN/m]
Carro 192.000 [kN]
Frenada Horitzontal 320.000 [kN]
Voreres 60.000 [kN]
Fatiga 156.000 [kN]
E. Vent Horitzontal 2.130 [kN/m]
E. Vent Vertical 5.507 [kN/m]
E. Vent Longitudinal 0.533 [kN/m]

Sobrecàrrega d'ús (SC)

Variables (Q)

Accions Climàtiques

Element Càrrega Unitats

Permanents (G)

Pes propi

Càrregues Mortes

Accions Tipus

Taula 2.4.1. Quadre resum d’accions 

3. VALORS REPRESENTATIUS DE LES ACCIONS 

Amb caràcter general s'han seguit els criteris especificats a la instrucció (IAP) sobre les 
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accions a considerar en el projecte de ponts de carreters. Les accions es defineixen, 
en la seva magnitud, i pels seus valors representatius. Una mateixa acció pot tenir un 
únic o varis valors representatius, segons s'indica a continuació, en funció del tipus 
d'acció. 
 

3.1 . COEFICIENTS DE SIMULATANEITAT D’ACCIONS VARIA BLES (Q) 

Cadascuna de las accions variables es pot considerar amb els següents valors 
representatius: 
 

• Valor característic Qk: Valor de l'acció quan actua aïlladament. 
 

• Valor de combinació ψo Qk: Valor de l'acció quan actua concomitantment  amb 
alguna altra acció variable. 

 
• Valor freqüent ψ1 Qk: Valor de l'acció que és sobrepassat durant un període 

curt respecte la vida útil del pont. 
 

• Valor quasi-permanent ψ2 Qk: Valor de l'acció que és sobrepassat durant una 
gran part de la vida útil del pont. 
 

 
A la taula 3.1 es presenten els valors dels coeficients ψ : 
 

ψ o ψ 1 ψ 2

0.6 0.5 0.2  

Taula 3.1.1. Valors del Coeficient ψ 

3.2. ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

Per a les accions accidentals es considerarà un únic valor representatiu coincident amb 
el valor característic Ak. 
 
Els valors de càlcul de les diferents accions seran obtingudes aplicant el corresponent 
coeficient parcial de seguretat, ΥF, als valors representatius de les accions definits a 
l’apartat anterior  
 
4. VALORS DE CÀLC UL DE LES ACCIONS 

Els valors de càlcul de les diferents accions son els obtinguts aplicant el corresponent 
coeficient parcial de seguretat y als valors representatius de les accions definits en 
l'apartat anterior. 
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4.1.  ESTATS LÍMITS ÚLTIMS (E.L.U.) 
 
Per els coeficients parcials de seguretat, ΥF, s’adoptaran els valors bàsics recollits a la 
taula, excepte per l’acció del tren de càrregues per fatiga, atès que, els seus valors 
depenen del material i es prendran les normes corresponents.  
 

E. F. E.D. E. F. E.D.
Permanent (G) ΥG = 1,00 ΥG = 1,35 ΥG = 1,00 ΥG = 1,00
Permanent
no constant (G*)
Variable (Q) ΥQ = 0,00 ΥQ = 1,50 ΥQ = 0,00 ΥQ = 1,00
Accidental (A) --- --- ΥA = 1,00 ΥA = 1,00

TIPUS D'ACCIÓ
Persistents i transitories Accidentals

ΥG = 1,00 ΥG = 1,50 ΥG = 1,00 ΥG = 1,00

 

Taula 4.1.1. Coeficients γ  

4.2.  ESTATS LÍMIT DE SERVEI (E.L.S.) 
 

Per els coeficients parcials de seguretat, ΥF, s’adoptaran els valors bàsics recollits a la 
taula següent: 

Permanent (G)
Permanent
no constant (G*)
Variable (Q)

TIPUS D'ACCIÓ Efecte Favorable (E.F.) Efecte Desfavorable (E.D.)

ΥG = 1,00

ΥQ = 0,00

ΥG = 1,00

ΥG = 1,00

ΥG = 1,00

ΥQ = 1,00  

Taula 4.2.1. Coeficients γ  

La comprovació de seguretat de les fonamentacions i dels aparells de recolzament 
s’efectua amb la combinació d’esforços corresponents als Estats Límits de Servei. 

5. COMBINACIONS D’ACCIONS 

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de les 
accions, l'actuació de les quals pot ser simultània, segons els criteris generals que 
s'indiquen a continuació. 
 

5.1.    ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

Per aquests estats es consideren únicament les situacions persistents o transitòries i les 
accidentals, excloent les acciones accidentals de sisme. Les combinacions de les 
diferents accions considerades en aquestes situacions es realitza segons els criteris que 
es mostren a continuació. 
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5.1.1.   Situacions persistents o transitòries 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions es 
realitzaran d'acord amb el següent criteri: 

kiQ0iΨQiγkjQQ1γkj*GGjγkjGGjγ ⋅∑ ⋅++∑+⋅∑  

1j ≥                               1i ≥  

on, 

Gk,j  Valor representatiu de cada acció permanent. 
Gk,i  Valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant. 
Qk,1  Valor representatiu (valor caracterlstic) de l'acció variable dominant. 
Ψo,iQk,i  Valors representatius (valores de combinació) de les accions variables 
concomitants amb l'acció variable dominant. 
 
S'han analitzat totes les combinacions que resulten de considerar com accions 
dominants las següents acciones variables: sobrecàrrega d'ús, vent i el carro. 
 

5.1.2.    Situacions accidentals 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions es 
realitzaran d'acord amb el següent criteri: 
 

kiQ2iΨQiγk1QQ1γ11Ψ
k

A
A
γkj*GGjγkjGGajγ ⋅∑ ⋅+⋅⋅+⋅+⋅∑+⋅∑  

1j ≥                              1i ≥  

on, 

G  Valor característic de las càrregues permanents. 
G*  Valor característic de las càrregues permanents de valor no constant. 
Qk1  Valor característic de la carga variable dominant. 
Ak  Valor característic de l’acció accidental 
Ψ1,1 ,Qk,1 Valor representatiu (valor freqüent) de l'acció variable dominant. 
Ψ2,1,Qk,i  Valors representatius (valores quasi-permanents) de les accions variables 
concomitants amb l'acció variable dominant i l’acció accidental. 

5.2.    ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

Per aquests estats es consideren únicament les situacions persistents i transitòries 
excloent les accidentals. Les combinacions de les diferents accions considerades en 
aquestes situacions es realitza segons els criteris que es mostren a continuació. 
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5.2.1. Combinació característica (poc probable o rara) 
 

kiQ0iΨQiγkjQQ1γkj*GGjγkjGGjγ ⋅∑ ⋅+⋅+⋅∑+⋅∑  

1j ≥                        1i ≥  

5.2.2. Combinació freqüent 
 

kiQ2iΨQiγk1QQ1γ11Ψkj*GGjγkjGGajγ ⋅∑ ⋅+⋅⋅+⋅∑+⋅∑  

1j ≥                       1i ≥  

5.2.3. Combinació quasi-permanent 
 

kiQ2iΨQiγkj*GGjγkjGGjγ ⋅∑ ⋅+∑ ⋅⋅+⋅∑  

1j ≥                 1i ≥  

 6. LLEIS D’ESFORÇOS DE LES ACCIONS CONSIDERADES 

En el present apartat es calculen les lleis d’esforços que generen totes les accions 
considerades per tal de tenir el valor, sense majorar, tant del moment flexor com de 
l’esforç  tallant que sol·liciten a l’estructura. 

Una vegada coneguts aquests valors s’obté l’envolupant (envolvente) de valors del 
moment flexor i del tallant que significa que no hi ha cap acció que sol·liciti el pont amb  
un valor superior als màxims obtinguts amb totes les accions actuants. 

6.1. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE CÀLCUL  

Per a realitzar les lleis d’esforços s’utilitza el programa de càlcul “Robot Structural 
Analysis Professional”.  

Aquest programa té la possibilitat de realitzar els càlculs mitjançant diversos models de 
càlcul, com poden ser models lineals o no lineals. En aquest cas s’utilitza un model de 
càlcul lineal que és el mètode que té la formulació més sistemàtica entre els tres grans 
mètodes d’anàlisis d’estructures existents: el mètode de rigidesa. 

El mètode de rigidesa no és sinó una formulació sistemàtica del mètode d’equilibri, per 
tant, es basa en els tres principis fonamentals de la mecànica d’estructures: 

1. Compatibilitat. La deformació és una funció contínua i té un valor únic a cada 
punt. En conseqüència, els moviments també ho són i, en particular, els 
moviments en els extrems de les peces que concorren en un mateix nus, són 
idèntics per totes les peces. 
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2. Equilibri. Tant l’estructura globalment com cada part de la mateixa i, en 
particular, cada nus i peça de la mateixa estan en equilibri estàtic, sota l’acció de 
les forces exteriors i dels esforços interns. 

3. Linealitat i principi de superposició. L’estructura es comporta linealment tant a 
nivell local (relació tensió-deformació, segons la llei de Hooke), com a nivell 
global (relacions desplaçament-deformació i forces-tensionals, segons l’ 
hipòtesis de petits moviments). En virtut d’aquesta linealitat, és vàlid el principi 
de superposició. 

6.1.1. Fulls resum dels models de càlcul de les lleis d’esforços 

A continuació es presenten els esquemes de les hipòtesis de càrrega de les diferents 
accions, descrites a l’apartat 2, així com les taules de resultats de cadascuna d’elles.  

El primer càlcul correspon a la superposició del pes propi (PP) i les càrregues mortes 
(CM) que actuen a tota la superfície del pont uniformement distribuïdes. 

El segon consisteix en carregar la sobrecàrrega d’ús (SC) en cada tram per separat amb 
un total de tres casos, es comença carregant el primer tram, seguidament del segon i, per 
últim, el tercer tram.  

A continuació es realitzen les hipòtesis de càrrega del carro de 600 [kN], carregant els 
recolzaments, les piles i el centre del tram central. En aquest cas degut a la simetria del 
sistema només es carrega la part esquerra del pont. 

Per últim es realitza la sobrecàrrega vertical produïda pel vent, en les voreres una 
càrrega puntual de 60 [kN] en la posició més desfavorable i el tren de fatiga. 
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Esfuerzos - Caso: 1 (Temperatura)
Valores
1

 - Caso: 1 (Temperatura)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A106 1
Selección 1A106 1

Número total 106 1
Número seleccionado 106 1

 - Caso: 1 (Temperatura)

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1/ 1 0.0 0.13 -0.00
1/ 2/ 1 0.0 0.13 0.13
2/ 2/ 1 0.0 0.13 0.13
2/ 3/ 1 0.0 0.13 0.27
3/ 3/ 1 0.0 0.13 0.27
3/ 4/ 1 0.0 0.13 0.40
4/ 4/ 1 0.0 0.13 0.40
4/ 5/ 1 0.0 0.13 0.54
5/ 5/ 1 0.0 0.13 0.54
5/ 6/ 1 0.0 0.13 0.67
6/ 6/ 1 0.0 0.13 0.67
6/ 7/ 1 0.0 0.13 0.80
7/ 7/ 1 0.0 0.13 0.80
7/ 8/ 1 0.0 0.13 0.94
8/ 8/ 1 0.0 0.13 0.94
8/ 9/ 1 0.0 0.13 1.07
9/ 9/ 1 0.0 0.13 1.07
9/ 10/ 1 0.0 0.13 1.21
10/ 10/ 1 0.0 0.13 1.21
10/ 11/ 1 0.0 0.13 1.34
11/ 11/ 1 0.0 0.13 1.34
11/ 12/ 1 0.0 0.13 1.47
12/ 12/ 1 0.0 0.13 1.47
12/ 13/ 1 0.0 0.13 1.61
13/ 13/ 1 0.0 0.13 1.61
13/ 14/ 1 0.0 0.13 1.74
14/ 14/ 1 0.0 0.13 1.74
14/ 15/ 1 0.0 0.13 1.88
15/ 15/ 1 0.0 0.13 1.88
15/ 16/ 1 0.0 0.13 2.01
16/ 16/ 1 0.0 0.13 2.01
16/ 17/ 1 0.0 0.13 2.15
17/ 17/ 1 0.0 0.13 2.15
17/ 18/ 1 0.0 0.13 2.28
18/ 18/ 1 0.0 0.13 2.28
18/ 19/ 1 0.0 0.13 2.41
19/ 19/ 1 0.0 0.13 2.41
19/ 20/ 1 0.0 0.13 2.55
20/ 20/ 1 0.0 0.13 2.55
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Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

20/ 21/ 1 0.0 0.13 2.68
21/ 21/ 1 0.0 0.13 2.68
21/ 22/ 1 0.0 0.13 2.82
22/ 22/ 1 0.0 0.13 2.82
22/ 23/ 1 0.0 0.13 2.95
23/ 23/ 1 0.0 0.13 2.95
23/ 24/ 1 0.0 0.13 3.08
24/ 24/ 1 0.0 0.13 3.08
24/ 25/ 1 0.0 0.13 3.22
25/ 25/ 1 0.0 0.13 3.22
25/ 26/ 1 0.0 0.13 3.35
26/ 26/ 1 0.0 0.13 3.35
26/ 27/ 1 0.0 0.13 3.49
27/ 27/ 1 0.0 0.13 3.49
27/ 28/ 1 0.0 0.13 3.62
28/ 28/ 1 0.0 0.13 3.62
28/ 29/ 1 0.0 0.13 3.75
29/ 29/ 1 0.0 0.13 3.75
29/ 30/ 1 0.0 0.13 3.89
30/ 30/ 1 0.0 0.13 3.89
30/ 31/ 1 0.0 0.13 4.02
31/ 31/ 1 0.0 0.13 4.02
31/ 32/ 1 0.0 0.13 4.16
32/ 32/ 1 0.0 0.13 4.16
32/ 33/ 1 0.0 0.13 4.29
33/ 33/ 1 0.0 0.0 2.86
33/ 34/ 1 0.0 0.0 2.86
34/ 34/ 1 0.0 0.0 2.86
34/ 35/ 1 0.0 0.0 2.86
35/ 35/ 1 0.0 0.0 2.86
35/ 36/ 1 0.0 0.0 2.86
36/ 36/ 1 0.0 0.0 2.86
36/ 37/ 1 0.0 0.0 2.86
37/ 37/ 1 0.0 0.0 2.86
37/ 38/ 1 0.0 0.0 2.86
38/ 38/ 1 0.0 0.0 2.86
38/ 39/ 1 0.0 0.0 2.86
39/ 39/ 1 0.0 0.0 2.86
39/ 40/ 1 0.0 0.0 2.86
40/ 40/ 1 0.0 0.0 2.86
40/ 41/ 1 0.0 0.0 2.86
41/ 41/ 1 0.0 0.0 2.86
41/ 42/ 1 0.0 0.0 2.86
42/ 42/ 1 0.0 0.0 2.86
42/ 43/ 1 0.0 0.0 2.86
43/ 43/ 1 0.0 0.0 2.86
43/ 44/ 1 0.0 0.0 2.86
44/ 44/ 1 0.0 0.0 2.86
44/ 45/ 1 0.0 0.0 2.86
45/ 45/ 1 0.0 0.0 2.86
45/ 46/ 1 0.0 0.0 2.86
46/ 46/ 1 0.0 0.0 2.86
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46/ 47/ 1 0.0 0.0 2.86
47/ 47/ 1 0.0 0.0 2.86
47/ 48/ 1 0.0 0.0 2.86
48/ 48/ 1 0.0 0.0 2.86
48/ 49/ 1 0.0 0.0 2.86
49/ 49/ 1 0.0 0.0 2.86
49/ 50/ 1 0.0 0.0 2.86
50/ 50/ 1 0.0 0.0 2.86
50/ 51/ 1 0.0 0.0 2.86
51/ 51/ 1 0.0 0.0 2.86
51/ 52/ 1 0.0 0.0 2.86
52/ 52/ 1 0.0 0.0 2.86
52/ 53/ 1 0.0 0.0 2.86
53/ 53/ 1 0.0 0.0 2.86
53/ 54/ 1 0.0 0.0 2.86
54/ 54/ 1 0.0 0.0 2.86
54/ 55/ 1 0.0 0.0 2.86
55/ 55/ 1 0.0 0.0 2.86
55/ 56/ 1 0.0 0.0 2.86
56/ 56/ 1 0.0 0.0 2.86
56/ 57/ 1 0.0 0.0 2.86
57/ 57/ 1 0.0 0.0 2.86
57/ 58/ 1 0.0 0.0 2.86
58/ 58/ 1 0.0 0.0 2.86
58/ 59/ 1 0.0 0.0 2.86
59/ 59/ 1 0.0 0.0 2.86
59/ 60/ 1 0.0 0.0 2.86
60/ 60/ 1 0.0 0.0 2.86
60/ 61/ 1 0.0 0.0 2.86
61/ 61/ 1 0.0 0.0 2.86
61/ 62/ 1 0.0 0.0 2.86
62/ 62/ 1 0.0 0.0 2.86
62/ 63/ 1 0.0 0.0 2.86
63/ 63/ 1 0.0 0.0 2.86
63/ 64/ 1 0.0 0.0 2.86
64/ 64/ 1 0.0 0.0 2.86
64/ 65/ 1 0.0 0.0 2.86
65/ 65/ 1 0.0 0.0 2.86
65/ 66/ 1 0.0 0.0 2.86
66/ 66/ 1 0.0 0.0 2.86
66/ 67/ 1 0.0 0.0 2.86
67/ 67/ 1 0.0 0.0 2.86
67/ 68/ 1 0.0 0.0 2.86
68/ 68/ 1 0.0 0.0 2.86
68/ 69/ 1 0.0 0.0 2.86
69/ 69/ 1 0.0 0.0 2.86
69/ 70/ 1 0.0 0.0 2.86
70/ 70/ 1 0.0 0.0 2.86
70/ 71/ 1 0.0 0.0 2.86
71/ 71/ 1 0.0 0.0 2.86
71/ 72/ 1 0.0 0.0 2.86
72/ 72/ 1 0.0 0.0 2.86
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72/ 73/ 1 0.0 0.0 2.86
73/ 73/ 1 0.0 -0.13 4.29
73/ 74/ 1 0.0 -0.13 4.16
74/ 74/ 1 0.0 -0.13 4.16
74/ 75/ 1 0.0 -0.13 4.04
75/ 75/ 1 0.0 -0.13 4.04
75/ 76/ 1 0.0 -0.13 3.91
76/ 76/ 1 0.0 -0.13 3.91
76/ 77/ 1 0.0 -0.13 3.79
77/ 77/ 1 0.0 -0.13 3.79
77/ 78/ 1 0.0 -0.13 3.66
78/ 78/ 1 0.0 -0.13 3.66
78/ 79/ 1 0.0 -0.13 3.53
79/ 79/ 1 0.0 -0.13 3.53
79/ 80/ 1 0.0 -0.13 3.41
80/ 80/ 1 0.0 -0.13 3.41
80/ 81/ 1 0.0 -0.13 3.28
81/ 81/ 1 0.0 -0.13 3.28
81/ 82/ 1 0.0 -0.13 3.15
82/ 82/ 1 0.0 -0.13 3.15
82/ 83/ 1 0.0 -0.13 3.03
83/ 83/ 1 0.0 -0.13 3.03
83/ 84/ 1 0.0 -0.13 2.90
84/ 84/ 1 0.0 -0.13 2.90
84/ 85/ 1 0.0 -0.13 2.78
85/ 85/ 1 0.0 -0.13 2.78
85/ 86/ 1 0.0 -0.13 2.65
86/ 86/ 1 0.0 -0.13 2.65
86/ 87/ 1 0.0 -0.13 2.52
87/ 87/ 1 0.0 -0.13 2.52
87/ 88/ 1 0.0 -0.13 2.40
88/ 88/ 1 0.0 -0.13 2.40
88/ 89/ 1 0.0 -0.13 2.27
89/ 89/ 1 0.0 -0.13 2.27
89/ 90/ 1 0.0 -0.13 2.15
90/ 90/ 1 0.0 -0.13 2.15
90/ 91/ 1 0.0 -0.13 2.02
91/ 91/ 1 0.0 -0.13 2.02
91/ 92/ 1 0.0 -0.13 1.89
92/ 92/ 1 0.0 -0.13 1.89
92/ 93/ 1 0.0 -0.13 1.77
93/ 93/ 1 0.0 -0.13 1.77
93/ 94/ 1 0.0 -0.13 1.64
94/ 94/ 1 0.0 -0.13 1.64
94/ 95/ 1 0.0 -0.13 1.51
95/ 95/ 1 0.0 -0.13 1.51
95/ 96/ 1 0.0 -0.13 1.39
96/ 96/ 1 0.0 -0.13 1.39
96/ 97/ 1 0.0 -0.13 1.26
97/ 97/ 1 0.0 -0.13 1.26
97/ 98/ 1 0.0 -0.13 1.14
98/ 98/ 1 0.0 -0.13 1.14
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98/ 99/ 1 0.0 -0.13 1.01
99/ 99/ 1 0.0 -0.13 1.01
99/ 100/ 1 0.0 -0.13 0.88
100/ 100/ 1 0.0 -0.13 0.88
100/ 101/ 1 0.0 -0.13 0.76
101/ 101/ 1 0.0 -0.13 0.76
101/ 102/ 1 0.0 -0.13 0.63
102/ 102/ 1 0.0 -0.13 0.63
102/ 103/ 1 0.0 -0.13 0.50
103/ 103/ 1 0.0 -0.13 0.50
103/ 104/ 1 0.0 -0.13 0.38
104/ 104/ 1 0.0 -0.13 0.38
104/ 105/ 1 0.0 -0.13 0.25
105/ 105/ 1 0.0 -0.13 0.25
105/ 106/ 1 0.0 -0.13 0.13
106/ 106/ 1 0.0 -0.13 0.13
106/ 107/ 1 0.0 -0.13 0.00
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Tensiones - Caso: 1 (Temperatura)
Valores
1

 - Caso: 1 (Temperatura)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A106 1
Selección 1A106 1

Número total 106 1
Número seleccionado 106 1

 - Caso: 1 (Temperatura)

Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

1/ 1/ 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.0
1/ 2/ 1 1.84 -1.84 1.84 -1.84 0.0
2/ 2/ 1 1.84 -1.84 1.84 -1.84 0.0
2/ 3/ 1 3.69 -3.69 3.69 -3.69 0.0
3/ 3/ 1 3.69 -3.69 3.69 -3.69 0.0
3/ 4/ 1 5.53 -5.53 5.53 -5.53 0.0
4/ 4/ 1 5.53 -5.53 5.53 -5.53 0.0
4/ 5/ 1 7.37 -7.37 7.37 -7.37 0.0
5/ 5/ 1 7.37 -7.37 7.37 -7.37 0.0
5/ 6/ 1 9.21 -9.21 9.21 -9.21 0.0
6/ 6/ 1 9.21 -9.21 9.21 -9.21 0.0
6/ 7/ 1 11.06 -11.06 11.06 -11.06 0.0
7/ 7/ 1 11.06 -11.06 11.06 -11.06 0.0
7/ 8/ 1 12.90 -12.90 12.90 -12.90 0.0
8/ 8/ 1 12.90 -12.90 12.90 -12.90 0.0
8/ 9/ 1 14.74 -14.74 14.74 -14.74 0.0
9/ 9/ 1 14.74 -14.74 14.74 -14.74 0.0
9/ 10/ 1 16.58 -16.58 16.58 -16.58 0.0
10/ 10/ 1 16.58 -16.58 16.58 -16.58 0.0
10/ 11/ 1 18.43 -18.43 18.43 -18.43 0.0
11/ 11/ 1 18.43 -18.43 18.43 -18.43 0.0
11/ 12/ 1 20.27 -20.27 20.27 -20.27 0.0
12/ 12/ 1 20.27 -20.27 20.27 -20.27 0.0
12/ 13/ 1 22.11 -22.11 22.11 -22.11 0.0
13/ 13/ 1 22.11 -22.11 22.11 -22.11 0.0
13/ 14/ 1 23.96 -23.96 23.96 -23.96 0.0
14/ 14/ 1 23.96 -23.96 23.96 -23.96 0.0
14/ 15/ 1 25.80 -25.80 25.80 -25.80 0.0
15/ 15/ 1 25.80 -25.80 25.80 -25.80 0.0
15/ 16/ 1 27.64 -27.64 27.64 -27.64 0.0
16/ 16/ 1 27.64 -27.64 27.64 -27.64 0.0
16/ 17/ 1 29.48 -29.48 29.48 -29.48 0.0
17/ 17/ 1 29.48 -29.48 29.48 -29.48 0.0
17/ 18/ 1 31.33 -31.33 31.33 -31.33 0.0
18/ 18/ 1 31.33 -31.33 31.33 -31.33 0.0
18/ 19/ 1 33.17 -33.17 33.17 -33.17 0.0
19/ 19/ 1 33.17 -33.17 33.17 -33.17 0.0
19/ 20/ 1 35.01 -35.01 35.01 -35.01 0.0
20/ 20/ 1 35.01 -35.01 35.01 -35.01 0.0
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Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

20/ 21/ 1 36.86 -36.86 36.86 -36.86 0.0
21/ 21/ 1 36.86 -36.86 36.86 -36.86 0.0
21/ 22/ 1 38.70 -38.70 38.70 -38.70 0.0
22/ 22/ 1 38.70 -38.70 38.70 -38.70 0.0
22/ 23/ 1 40.54 -40.54 40.54 -40.54 0.0
23/ 23/ 1 40.54 -40.54 40.54 -40.54 0.0
23/ 24/ 1 42.38 -42.38 42.38 -42.38 0.0
24/ 24/ 1 42.38 -42.38 42.38 -42.38 0.0
24/ 25/ 1 44.23 -44.23 44.23 -44.23 0.0
25/ 25/ 1 44.23 -44.23 44.23 -44.23 0.0
25/ 26/ 1 46.07 -46.07 46.07 -46.07 0.0
26/ 26/ 1 46.07 -46.07 46.07 -46.07 0.0
26/ 27/ 1 47.91 -47.91 47.91 -47.91 0.0
27/ 27/ 1 47.91 -47.91 47.91 -47.91 0.0
27/ 28/ 1 49.75 -49.75 49.75 -49.75 0.0
28/ 28/ 1 49.75 -49.75 49.75 -49.75 0.0
28/ 29/ 1 51.60 -51.60 51.60 -51.60 0.0
29/ 29/ 1 51.60 -51.60 51.60 -51.60 0.0
29/ 30/ 1 53.44 -53.44 53.44 -53.44 0.0
30/ 30/ 1 53.44 -53.44 53.44 -53.44 0.0
30/ 31/ 1 55.28 -55.28 55.28 -55.28 0.0
31/ 31/ 1 55.28 -55.28 55.28 -55.28 0.0
31/ 32/ 1 57.13 -57.13 57.13 -57.13 0.0
32/ 32/ 1 57.13 -57.13 57.13 -57.13 0.0
32/ 33/ 1 58.97 -58.97 58.97 -58.97 0.0
33/ 33/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
33/ 34/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
34/ 34/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
34/ 35/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
35/ 35/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
35/ 36/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
36/ 36/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
36/ 37/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
37/ 37/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
37/ 38/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
38/ 38/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
38/ 39/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
39/ 39/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
39/ 40/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
40/ 40/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
40/ 41/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
41/ 41/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
41/ 42/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
42/ 42/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
42/ 43/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
43/ 43/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
43/ 44/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
44/ 44/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
44/ 45/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
45/ 45/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
45/ 46/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
46/ 46/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
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46/ 47/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
47/ 47/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
47/ 48/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
48/ 48/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
48/ 49/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
49/ 49/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
49/ 50/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
50/ 50/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
50/ 51/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
51/ 51/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
51/ 52/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
52/ 52/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
52/ 53/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
53/ 53/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
53/ 54/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
54/ 54/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
54/ 55/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
55/ 55/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
55/ 56/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
56/ 56/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
56/ 57/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
57/ 57/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
57/ 58/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
58/ 58/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
58/ 59/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
59/ 59/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
59/ 60/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
60/ 60/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
60/ 61/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
61/ 61/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
61/ 62/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
62/ 62/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
62/ 63/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
63/ 63/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
63/ 64/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
64/ 64/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
64/ 65/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
65/ 65/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
65/ 66/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
66/ 66/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
66/ 67/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
67/ 67/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
67/ 68/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
68/ 68/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
68/ 69/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
69/ 69/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
69/ 70/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
70/ 70/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
70/ 71/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
71/ 71/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
71/ 72/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
72/ 72/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
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Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

72/ 73/ 1 39.31 -39.31 39.31 -39.31 0.0
73/ 73/ 1 58.97 -58.97 58.97 -58.97 0.0
73/ 74/ 1 57.23 -57.23 57.23 -57.23 0.0
74/ 74/ 1 57.23 -57.23 57.23 -57.23 0.0
74/ 75/ 1 55.50 -55.50 55.50 -55.50 0.0
75/ 75/ 1 55.50 -55.50 55.50 -55.50 0.0
75/ 76/ 1 53.76 -53.76 53.76 -53.76 0.0
76/ 76/ 1 53.76 -53.76 53.76 -53.76 0.0
76/ 77/ 1 52.03 -52.03 52.03 -52.03 0.0
77/ 77/ 1 52.03 -52.03 52.03 -52.03 0.0
77/ 78/ 1 50.30 -50.30 50.30 -50.30 0.0
78/ 78/ 1 50.30 -50.30 50.30 -50.30 0.0
78/ 79/ 1 48.56 -48.56 48.56 -48.56 0.0
79/ 79/ 1 48.56 -48.56 48.56 -48.56 0.0
79/ 80/ 1 46.83 -46.83 46.83 -46.83 0.0
80/ 80/ 1 46.83 -46.83 46.83 -46.83 0.0
80/ 81/ 1 45.09 -45.09 45.09 -45.09 0.0
81/ 81/ 1 45.09 -45.09 45.09 -45.09 0.0
81/ 82/ 1 43.36 -43.36 43.36 -43.36 0.0
82/ 82/ 1 43.36 -43.36 43.36 -43.36 0.0
82/ 83/ 1 41.62 -41.62 41.62 -41.62 0.0
83/ 83/ 1 41.62 -41.62 41.62 -41.62 0.0
83/ 84/ 1 39.89 -39.89 39.89 -39.89 0.0
84/ 84/ 1 39.89 -39.89 39.89 -39.89 0.0
84/ 85/ 1 38.16 -38.16 38.16 -38.16 0.0
85/ 85/ 1 38.16 -38.16 38.16 -38.16 0.0
85/ 86/ 1 36.42 -36.42 36.42 -36.42 0.0
86/ 86/ 1 36.42 -36.42 36.42 -36.42 0.0
86/ 87/ 1 34.69 -34.69 34.69 -34.69 0.0
87/ 87/ 1 34.69 -34.69 34.69 -34.69 0.0
87/ 88/ 1 32.95 -32.95 32.95 -32.95 0.0
88/ 88/ 1 32.95 -32.95 32.95 -32.95 0.0
88/ 89/ 1 31.22 -31.22 31.22 -31.22 0.0
89/ 89/ 1 31.22 -31.22 31.22 -31.22 0.0
89/ 90/ 1 29.48 -29.48 29.48 -29.48 0.0
90/ 90/ 1 29.48 -29.48 29.48 -29.48 0.0
90/ 91/ 1 27.75 -27.75 27.75 -27.75 0.0
91/ 91/ 1 27.75 -27.75 27.75 -27.75 0.0
91/ 92/ 1 26.02 -26.02 26.02 -26.02 0.0
92/ 92/ 1 26.02 -26.02 26.02 -26.02 0.0
92/ 93/ 1 24.28 -24.28 24.28 -24.28 0.0
93/ 93/ 1 24.28 -24.28 24.28 -24.28 0.0
93/ 94/ 1 22.55 -22.55 22.55 -22.55 0.0
94/ 94/ 1 22.55 -22.55 22.55 -22.55 0.0
94/ 95/ 1 20.81 -20.81 20.81 -20.81 0.0
95/ 95/ 1 20.81 -20.81 20.81 -20.81 0.0
95/ 96/ 1 19.08 -19.08 19.08 -19.08 0.0
96/ 96/ 1 19.08 -19.08 19.08 -19.08 0.0
96/ 97/ 1 17.34 -17.34 17.34 -17.34 0.0
97/ 97/ 1 17.34 -17.34 17.34 -17.34 0.0
97/ 98/ 1 15.61 -15.61 15.61 -15.61 0.0
98/ 98/ 1 15.61 -15.61 15.61 -15.61 0.0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 
Autor :  Jordi Santana Valls Archivo : Temperatura.rtd
Dirección :  Proyecto : Temperatura

Fecha : 16/10/10 Página : 6

Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

98/ 99/ 1 13.87 -13.87 13.87 -13.87 0.0
99/ 99/ 1 13.87 -13.87 13.87 -13.87 0.0
99/ 100/ 1 12.14 -12.14 12.14 -12.14 0.0
100/ 100/ 1 12.14 -12.14 12.14 -12.14 0.0
100/ 101/ 1 10.41 -10.41 10.41 -10.41 0.0
101/ 101/ 1 10.41 -10.41 10.41 -10.41 0.0
101/ 102/ 1 8.67 -8.67 8.67 -8.67 0.0
102/ 102/ 1 8.67 -8.67 8.67 -8.67 0.0
102/ 103/ 1 6.94 -6.94 6.94 -6.94 0.0
103/ 103/ 1 6.94 -6.94 6.94 -6.94 0.0
103/ 104/ 1 5.20 -5.20 5.20 -5.20 0.0
104/ 104/ 1 5.20 -5.20 5.20 -5.20 0.0
104/ 105/ 1 3.47 -3.47 3.47 -3.47 0.0
105/ 105/ 1 3.47 -3.47 3.47 -3.47 0.0
105/ 106/ 1 1.73 -1.73 1.73 -1.73 0.0
106/ 106/ 1 1.73 -1.73 1.73 -1.73 0.0
106/ 107/ 1 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.0
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LLEIS D’ESFORÇOS DEL MOMENT FLECTOR 



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_CP.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_CP

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Vista - casos: 1 (PP+CM: 180,235 [kN/m])



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_CP.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_CP

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado:1 - MY; casos: 1 (PP+CM: 180,235 [kN/m])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual 0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 0,00
1 / fin 14049,33

2 / inicio 14049,33
2 / fin -24976,59

3 / inicio -24464,36
3 / fin 12232,18

4 / inicio 12232,18
4 / fin -24464,36

5 / inicio -24976,59
5 / fin 14049,33

6 / inicio 14049,33
6 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : SC_Primer vano.rtd
Dirección :  Proyecto : SC_Primer vano

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - MY (kNm)FX;MY; casos: 1 (SC 4 [kN/m2])



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vano1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vano1

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 1 (SC 4 [kN/m2])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual -0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio -0,00
1 / fin 1295,05

2 / inicio 1295,05
2 / fin -2358,74

3 / inicio -433,03
3 / fin -433,03

4 / inicio -442,10
4 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : SC_segundo vano.rtd
Dirección :  Proyecto : SC_segundo vano

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - MY (kNm)Kz; casos: 1 (SC 4 [kN/m2])



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vano2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vano2

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 1 (EXPL1)

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual 0,0
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 0,0
1 / fin -442,10

2 / inicio -2310,36
2 / fin 1155,18

3 / inicio 1155,18
3 / fin -2310,36

4 / inicio -442,10
4 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : SC_1,2.rtd
Dirección :  Proyecto : SC_1,2

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - MY (kNm) casos: 1 (SC 4 [kN/m])



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vanos1,2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vanos1,2

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 1 (EXPL1)

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual -0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio -0,00
1 / fin 1326,19

2 / inicio 1326,19
2 / fin -2358,74

3 / inicio -2310,36
3 / fin 1059,68

4 / inicio 1059,68
4 / fin -2310,36

5 / inicio -442,10
5 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : SC_1,3.rtd
Dirección :  Proyecto : SC_1,3

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - MY (kNm) casos: 1 (SC 4 [kN/m])



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vanos1,3.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vanos1,3

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 1 (EXPL1)

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual -0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio -0,00
1 / fin 1273,72

2 / inicio 1273,72
2 / fin -2358,74

3 / inicio -433,03
3 / fin -433,03

4 / inicio -2358,74
4 / fin 1273,72

5 / inicio 1273,72
5 / fin 0,00



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_carro_A1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_carro_A1

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - casos: 3 (Carro 600 [kN])



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_carro_A1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_carro_A1

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 3 (Carro 600 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual -0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio -0,00
1 / auto x=0,75 (+) 435,45
1 / fin 581,08

2 / inicio 581,08
2 / fin 724,88

3 / inicio 724,88
3 / fin -781,10

4 / inicio -433,03
4 / fin -433,03

5 / inicio -442,10
5 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_Tren_Fatiga_A1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_Tren_Fatiga_A1

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 4 (Tren Fatiga 390 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual 0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 0,00
1 / auto x=0,75 (+) 246,24
1 / fin 373,65

2 / inicio 373,65
2 / fin 499,24

3 / inicio 499,24
3 / fin -655,34

4 / inicio -433,03
4 / fin -433,03

5 / inicio -442,10
5 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Carro_Apoyo 2.rtd
Dirección :  Proyecto : Carro_Apoyo 2

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - casos: 1 (EXPL1)



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_carro_A2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_carro_A2

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 3 (Carro 600 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual 0,0
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 0,0
1 / fin -326,81

2 / inicio -326,81
2 / fin -710,76

3 / inicio -699,83
3 / fin -319,24

4 / inicio -319,24
4 / fin -443,42

5 / inicio -442,10
5 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_Tren_Fatiga_A2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_Tren_Fatiga_A2

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 4 (Tren Fatiga 390 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual -0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio -0,00
1 / fin -330,27

2 / inicio -330,27
2 / fin -660,38

3 / inicio -649,81
3 / fin -322,99

4 / inicio -322,99
4 / fin -441,48

5 / inicio -442,10
5 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Carro_Apoyo 3.rtd
Dirección :  Proyecto : Carro_Apoyo 3

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - casos: 1 (EXPL1)



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_Tren_Fatiga_A3.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_Tren_Fatiga_A3

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - MY; casos: 4 (Tren Fatiga 390 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual 0,0
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 0,0
1 / fin -442,10

2 / inicio -2764,25
2 / fin 2210,64

3 / inicio 2210,64
3 / fin 2331,29

4 / inicio 2331,29
4 / fin 2210,64

5 / inicio 2210,64
5 / fin -2764,25

6 / inicio -442,10
6 / fin 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Vent.rtd
Dirección :  Proyecto : Vent

Fecha : 21/07/10 Página : 1

Vista - MY; casos: 2 (Vent)



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_vent.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_vent

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado:2 - MY; casos: 2 (Vent)

Valores 

Barra / Punto (m) MY (kNm)

Valor actual 0,00
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 0,00
1 / fin 421,67

2 / inicio 421,67
2 / fin -749,64

3 / inicio -734,27
3 / fin 367,13

4 / inicio 367,13
4 / fin -734,27

5 / inicio -749,64
5 / fin 421,67

6 / inicio 421,67
6 / fin 0,0
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LLEIS D’ESFORÇOS DEL TALLANT 



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_CP.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_CP

Fecha : 18/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 1 (PP+CM: 180,235 [kN/m])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 2270,60
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 2270,60
1 / fin 0,0

2 / inicio -0,00
2 / fin -3784,33

3 / inicio 3669,65
3 / fin 0,0

4 / inicio 0,0
4 / fin -3669,65

5 / inicio 3784,33
5 / fin 0,0

6 / inicio 0,0
6 / fin -2270,60



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vano1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vano1

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 1 (SC 4 [kN/m2])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 214,43
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 214,43
1 / fin -33,17

2 / inicio -33,17
2 / fin -357,38

3 / inicio 64,95
3 / fin -64,95

4 / inicio 66,98
4 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vano2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vano2

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 1 (SC 4 [kN/m2])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 40,19
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 40,19
1 / fin -66,98

2 / inicio 346,55
2 / fin 0,0

3 / inicio 0,0
3 / fin -346,55

4 / inicio 66,98
4 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_SC_Vanos1,2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_SC_Vanos1,2

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 2 (SC 4 [kN/m2])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 214,43
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 214,43
1 / fin -4,57

2 / inicio -4,57
2 / fin -357,38

3 / inicio 346,55
3 / fin -57,53

4 / inicio -57,53
4 / fin -346,55

5 / inicio 66,98
5 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_carro_A1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_carro_A1

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 3 (Carro 600 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 581,82
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 581,82
1 / auto x=0,75 (+) 195,39
1 / fin 192,95

2 / inicio 192,95
2 / fin 190,52

3 / inicio 190,52
3 / fin -98,92

4 / inicio 64,95
4 / fin -64,95

5 / inicio 66,98
5 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_Tren_Fatiga_A1.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_Tren_Fatiga_A1

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 4 (Tren Fatiga 390 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 329,54
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 329,54
1 / auto x=0,75 (+) 171,10
1 / fin 168,67

2 / inicio 168,67
2 / fin 166,23

3 / inicio 166,23
3 / fin -87,20

4 / inicio 64,95
4 / fin -64,95

5 / inicio 66,98
5 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_carro_A2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_carro_A2

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado:1 - FZ; casos: 3 (Carro 600 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 40,78
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 40,78
1 / fin -61,53

2 / inicio -61,53
2 / fin -258,40

3 / inicio 448,16
3 / fin 251,29

4 / inicio 251,29
4 / fin -65,74

5 / inicio 66,98
5 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_Tren_Fatiga_A2.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_Tren_Fatiga_A2

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado - FZ; casos: 4 (Tren Fatiga 390 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 40,67
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 40,67
1 / fin -61,64

2 / inicio -61,64
2 / fin -222,51

3 / inicio 376,31
3 / fin 215,44

4 / inicio 215,44
4 / fin -65,60

5 / inicio 66,98
5 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_carro_A3.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_carro_A3

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado:1 - FZ; casos: 3 (Carro 600 [kN])

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 40,19
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 40,19
1 / fin -66,98

2 / inicio 438,17
2 / fin 378,09

3 / inicio 378,09
3 / fin 181,22

4 / inicio 181,22
4 / fin -15,65

5 / inicio -15,65
5 / fin -459,73

6 / inicio 66,98
6 / fin -40,19



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_Tren_Fatiga_A3.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_Tren_Fatiga_A3

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado:1 - FZ;MY; casos: 4  

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN) MY (kNm)

Valor actual 40,19 0,0
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 40,19 0,0
1 / fin -66,98 -442,10

2 / inicio 298,95 -2764,25
2 / fin 238,87 2210,64

3 / inicio 238,87 2210,64
3 / fin 78,00 2331,29

4 / inicio 78,00 2331,29
4 / fin -82,87 2210,64

5 / inicio -82,87 2210,64
5 / fin -298,95 -2764,25

6 / inicio 66,98 -442,10
6 / fin -40,19 0,0



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 
Autor :  Jordi Archivo : Envolvente_vent.rtd
Dirección :  Proyecto : Envolvente_vent

Fecha : 20/07/10 Página : 1

Análisis detallado:1 - FZ; casos: 2 (Vent)

Valores 

Barra / Punto (m) FZ (kN)

Valor actual 68,15
para la barra: 1
en el punto: x=0,0 (m)

1 / inicio 68,15
1 / fin -0,00

2 / inicio -0,00
2 / fin -113,58

3 / inicio 110,14
3 / fin 0,0

4 / inicio 0,0
4 / fin -110,14

5 / inicio 113,58
5 / fin 0,0

6 / inicio 0,0
6 / fin -68,15
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7. PREDIMENSIONAMENT DE L’ESPESSOR DE LA SECCIÓ METÀL· LICA 

El càlcul previ de l’espessor del calaix de secció metàl·lica, consisteix en fer una 
aproximació de la resistència global de la secció tant de les zones comprimides com de 
les traccionades. Per aquest predimensionament es tenen en compte les accions següents: 

� Pes de la llosa de formigó: s’estima una llosa superior que té un espessor 
que va de 0,24 m en els seus extrems a 0,30 m en el tram central i una 

amplada d’11 m. Per al càlcul es considera una densitat de valor 25cγ =  

[kN/m3] per la llosa de formigó i la secció transversal corresponent a 

l’ample per l’espessor de valor 3,129cA = [m2]. 

78,2253,12925cAcγc
q =⋅=⋅= [ ]kN/m  

� Pes de l’acer de les ànimes i les ales suposant un espessor de 20 mm per 
les ànimes i de 25 mm per l’ala inferior. 

a. Ànima: s’estima una secció d’acer de 4 m d’ample per l’espessor escollit, amb 

una densitat de l’acer de 78,5sγ = [ ]3kN/m . 

 ( ) 7,8540,02578,5sAsγs
q =⋅⋅=⋅= [kN/m] 

b. Ales: s’estima una longitud d’acer de 1,635 m de longitud entre les dues barres, 

per l’espessor escollit, amb una densitat de l’acer de 78,5sγ = [kN/m3]. 

5,1330,06678,5sAsγs
q =⋅=⋅= [kN/m] 

Per tant, la càrrega deguda al pes de l’acer és de:  

12,987,855,13
s

q =+= [kN/m] 

� Pes degut a les barreres: segons la “Instrucción de Acciones Sobre 

Puentes de Carretera (IAP), es considera una càrrega uniformement 
repartida de 10

 
[kN/m]. 

� Sobrecàrrega d’ús: segons la “Instrucción de Acciones Sobre Puentes de 

Carretera (IAP”), es considera una càrrega uniformement repartida de 4 
[kN/m2], que aplicats a tot l’ample del pont s’obté una càrrega 
uniformement repartida de 44[kN/m]. 

� Sobrecàrrega deguda a la neu, que es tindrà en compte per al 
predimensionament, tot i que la (IAP) no la considera actuant 
concomitantment amb la sobrecàrrega d’ús, però, el que interessa és 
carregar al màxim. Així, doncs, per una zona II tenim 

( ) 6,733107645,08,08,0
neu

q =⋅⋅=⋅=
k

s [kN/m] 
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� Sobrecàrrega deguda a l’empenta vertical que el vent exerceix sobre el 
tauler, calculat a l’apartat 2, és de:  

( ) 507,5310240,0251,2521110,5F =−⋅⋅⋅⋅⋅= [kN/m] 

Per tant, la càrrega deguda a la combinació d’accions esmentada resulta ser una càrrega 
uniformement repartida en els 106 metres de longitud del pont de valor:  

( ) ( ) 2716,735,507441,546,6891,2081,35Q
Q
γG

G
γ

tot
q =++⋅++⋅=⋅+⋅= [kN/m] 

7.1. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES DE LA SECCIÓ  

La secció està formada per un calaix d’acer i una llosa de formigó, de manera que les 
interfícies entre els dos materials són paral·leles a la directriu de la peça. Per tant, 
considerem que la secció recta de la peça està dividida en dues zones, cada una de les 
quals té una àrea, que s’expressa, (Ac) pel formigó i (As) per l’acer, que tenen el seu 
corresponent mòdul de deformació (Ec) i (Es) pel formigó i per l’acer, respectivament. 

 

Figura 7.1.1. Secció homogeneïtzada 

Considerem també que el material de referència es l’acer i que té un mòdul d’elasticitat 
(Es). Per cada un dels models de càlcul es pot definir un coeficient d’equivalència de la 
secció amb el material de referència. 

c

s

E

E
n =  

Es defineix l’àrea homogeneïtzada, àrea equivalent o àrea mecànica de la secció la 
integral: 

∫=
s
ndSA  

que, en aquest cas, queda la següent expressió: 

 

sc AnAA ⋅+=  

217,41654,058,6129,3 =⋅+=A [m2] 
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on n  representa el coeficient d’equivalència a cada punt de la secció. Es defineix com a 

centre de gravetat de la secció homogeneïtzada o centre mecànic al punt G , de 
coordenades: 

∫
∫ ⋅

=
s

s
G

ndS

ndSY
Y ;

∫
∫ ⋅

=
s

s
G

ndS

ndSZ
Z  

respecte a uns eixos cartesians dextrogirs (Y,Z) de posició y orientació arbitrària. Pel 
cas que ens ocupa només s’utilitza YG, que queda de la següent forma: 

A

YAnYA
Y sscc

G

⋅⋅+⋅
=  

En primer lloc es calcula el centre mecànic tant de la llosa com del calaix per separat, 
considerant que el calaix té un espessor de 25 mm i la llosa és, tal i com serà en la seva 
configuració final, amb 30 cm al seu tram central i 24 cm als extrems: 

Cotes en cm 

a) Centre mecànic de la llosa 

 

Figura 7.1.2. Centre mecànic de la llosa 

 

2914

2856
2

1
2301100

246
3

2
2856

2

1
215301100

,=







 ⋅⋅⋅−⋅








 +⋅⋅






 ⋅⋅⋅−⋅⋅
=GY

 

b) Centre mecànica del calaix 

( )
( ) 30

2540025150652

2

25
254007525150652

22

22

=
⋅+⋅+⋅








⋅⋅+⋅⋅+⋅
=

t

t

YG  
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Figura 7.1.3. Centre mecànic del calaix 

Una vegada obtinguts els centres mecànics per separat calculem el centre mecànic de la 
secció. 

 

Figura 7.1.4. Centre mecànic de la secció 

Cada un dels models de càlcul tindrà un centre geomètric, una àrea i una inèrcia 
homogeneïtzades diferents, atès que, el coeficient d’equivalència i, en conseqüència, la 
inèrcia és diferent per a cada un d’ells. 

29,1
217,4

30,01654,058,6143,0129,3 =⋅⋅+⋅=GY [m] 

Respecte del centre mecànic de cada model, és a dir, respecte a uns eixos cartesians 
dextrogirs (Y,Z) que passen per ell, es defineixen els moments d’inèrcia mecànics de la 
secció de forma que: 

 

∫ ⋅⋅=
SY dSnYI 2

 ; ∫ ⋅⋅=
Sz dSnZI 2

 ; ∫ ⋅⋅⋅=
SYz dSnZYI 2

 

 

Per a la secció homogènia, això és, d’un únic material, els conceptes d’àrea mecànica, 
centre mecànic, moments d’inèrcia mecànics els eixos principals mecànics coincideixen 
amb els respectius conceptes geomètrics de la secció.  

En aquest model se suposa que el formigó encara no ha adquirit la seva resistència 
màxima i es realitza el càlcul de la secció homogeneïtzada amb el valor del mòdul 
d’elasticitat instantani (14 dies) del formigó. 
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( )140
c

s

E

E
n =  

( ) fEE cc ⋅= 2814 ,  

 

950
14

28
1

28
1

,===




















−⋅




















−⋅ s
t

s

eef  

 

on,  

 

250,=s  (enduriment normal)   

14=t  dies 

30=ckf  

336208301000081000028 =+⋅=+⋅= ckc fE ,  

Per tant, 

( ) 319209503362014 28 =⋅=⋅= ,, fEE cc [ ]Mpa  

58,6
31920

210000
0 ==n

 

 

( ) 4065711240052150652 22 ,.,, =⋅+⋅+⋅=sA [ ]2cm  

( ) ( ) ( ) 




 −⋅⋅+⋅⋅= 23 12929,164301100301100
12

1
YI  

( ) +


















 −






 +⋅⋅






 ⋅⋅+⋅⋅⋅−
2

3 129246
3

2
6285

2

1
6285

36

1
2  

( ) ( ) ( ) +




 −⋅⋅+⋅⋅⋅+ 23 1290,10,24000,2400
12

1
58,6  
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( ) ( ) ( ) 




 −⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅⋅+ 222222 75305,2150651505,215065
12

1
258,6  

69,5=yI [m4] 

( ) ( ) +






 ⋅






 ⋅⋅−⋅⋅⋅−




 ⋅⋅= 233 4556285
2

1
6285

36

1
2301100

12

1
zI  

( ) ( ) ( )













 ⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅⋅ 2222223 5,2325,215065655,215065
12

1
20,2400

12

1
58,6  

60,38=zI [m4] 

7.1.1.   Càlcul de les lleis d’esforços 

Per a realitzar les lleis d’esforços s’utilitza el programa de càlcul “Robot Structural 
Analysis Professional”, definit a l’apartat 6.1, on s’aplica una acció uniformement 
distribuïda a tota la longitud del pont de 271 [kN/m]. 

7.1.2.   Fulls resum dels models de càlcul de les lleis d’esforços 

A continuació es presenten els esquemes de les hipòtesis de càrrega de les diferents 
accions, descrites a l’apartat 7, així com les taules de resultats de cadascuna d’elles.  
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Esfuerzos - Caso: 1 (Predimensionament 271 [kN/m])
Valores
1

 - Caso: 1 (Predimensionament 271 [kN/m])

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A106 1
Selección 1A106 1

Número total 106 1
Número seleccionado 106 1

 - Caso: 1 (Predimensionament 271 [kN/m])

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1/ 1 0,0 3306,25 -0,00
1/ 2/ 1 0,0 3030,73 3168,49
2/ 2/ 1 0,0 3030,73 3168,49
2/ 3/ 1 0,0 2755,21 6061,47
3/ 3/ 1 0,0 2755,21 6061,47
3/ 4/ 1 0,0 2479,69 8678,92
4/ 4/ 1 0,0 2479,69 8678,92
4/ 5/ 1 0,0 2204,17 11020,85
5/ 5/ 1 0,0 2204,17 11020,85
5/ 6/ 1 0,0 1928,65 13087,26
6/ 6/ 1 0,0 1928,65 13087,26
6/ 7/ 1 0,0 1653,13 14878,15
7/ 7/ 1 0,0 1653,13 14878,15
7/ 8/ 1 0,0 1377,61 16393,51
8/ 8/ 1 0,0 1377,61 16393,51
8/ 9/ 1 0,0 1102,08 17633,36
9/ 9/ 1 0,0 1102,08 17633,36
9/ 10/ 1 0,0 826,56 18597,68
10/ 10/ 1 0,0 826,56 18597,68
10/ 11/ 1 0,0 551,04 19286,49
11/ 11/ 1 0,0 551,04 19286,49
11/ 12/ 1 0,0 275,52 19699,77
12/ 12/ 1 0,0 275,52 19699,77
12/ 13/ 1 0,0 -0,00 19837,53
13/ 13/ 1 0,0 -0,00 19837,53
13/ 14/ 1 0,0 -275,52 19699,77
14/ 14/ 1 0,0 -275,52 19699,77
14/ 15/ 1 0,0 -551,04 19286,49
15/ 15/ 1 0,0 -551,04 19286,49
15/ 16/ 1 0,0 -826,56 18597,68
16/ 16/ 1 0,0 -826,56 18597,68
16/ 17/ 1 0,0 -1102,08 17633,36
17/ 17/ 1 0,0 -1102,08 17633,36
17/ 18/ 1 0,0 -1377,61 16393,51
18/ 18/ 1 0,0 -1377,61 16393,51
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Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

18/ 19/ 1 0,0 -1653,13 14878,15
19/ 19/ 1 0,0 -1653,13 14878,15
19/ 20/ 1 0,0 -1928,65 13087,26
20/ 20/ 1 0,0 -1928,65 13087,26
20/ 21/ 1 0,0 -2204,17 11020,85
21/ 21/ 1 0,0 -2204,17 11020,85
21/ 22/ 1 0,0 -2479,69 8678,92
22/ 22/ 1 0,0 -2479,69 8678,92
22/ 23/ 1 0,0 -2755,21 6061,47
23/ 23/ 1 0,0 -2755,21 6061,47
23/ 24/ 1 0,0 -3030,73 3168,49
24/ 24/ 1 0,0 -3030,73 3168,49
24/ 25/ 1 0,0 -3306,25 0,00
25/ 25/ 1 0,0 -3306,25 0,00
25/ 26/ 1 0,0 -3581,78 -3444,02
26/ 26/ 1 0,0 -3581,78 -3444,02
26/ 27/ 1 0,0 -3857,30 -7163,55
27/ 27/ 1 0,0 -3857,30 -7163,55
27/ 28/ 1 0,0 -4132,82 -11158,61
28/ 28/ 1 0,0 -4132,82 -11158,61
28/ 29/ 1 0,0 -4408,34 -15429,19
29/ 29/ 1 0,0 -4408,34 -15429,19
29/ 30/ 1 0,0 -4683,86 -19975,29
30/ 30/ 1 0,0 -4683,86 -19975,29
30/ 31/ 1 0,0 -4959,38 -24796,91
31/ 31/ 1 0,0 -4959,38 -24796,91
31/ 32/ 1 0,0 -5234,90 -29894,05
32/ 32/ 1 0,0 -5234,90 -29894,05
32/ 33/ 1 0,0 -5510,42 -35266,72
33/ 33/ 1 0,0 5510,42 -36736,17
33/ 34/ 1 0,0 5234,90 -31363,50
34/ 34/ 1 0,0 5234,90 -31363,50
34/ 35/ 1 0,0 4959,38 -26266,36
35/ 35/ 1 0,0 4959,38 -26266,36
35/ 36/ 1 0,0 4683,86 -21444,74
36/ 36/ 1 0,0 4683,86 -21444,74
36/ 37/ 1 0,0 4408,34 -16898,64
37/ 37/ 1 0,0 4408,34 -16898,64
37/ 38/ 1 0,0 4132,82 -12628,06
38/ 38/ 1 0,0 4132,82 -12628,06
38/ 39/ 1 0,0 3857,30 -8633,00
39/ 39/ 1 0,0 3857,30 -8633,00
39/ 40/ 1 0,0 3581,78 -4913,46
40/ 40/ 1 0,0 3581,78 -4913,46
40/ 41/ 1 0,0 3306,25 -1469,45
41/ 41/ 1 0,0 3306,25 -1469,45
41/ 42/ 1 0,0 3030,73 1699,05
42/ 42/ 1 0,0 3030,73 1699,05
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Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

42/ 43/ 1 0,0 2755,21 4592,02
43/ 43/ 1 0,0 2755,21 4592,02
43/ 44/ 1 0,0 2479,69 7209,47
44/ 44/ 1 0,0 2479,69 7209,47
44/ 45/ 1 0,0 2204,17 9551,40
45/ 45/ 1 0,0 2204,17 9551,40
45/ 46/ 1 0,0 1928,65 11617,81
46/ 46/ 1 0,0 1928,65 11617,81
46/ 47/ 1 0,0 1653,13 13408,70
47/ 47/ 1 0,0 1653,13 13408,70
47/ 48/ 1 0,0 1377,61 14924,07
48/ 48/ 1 0,0 1377,61 14924,07
48/ 49/ 1 0,0 1102,08 16163,91
49/ 49/ 1 0,0 1102,08 16163,91
49/ 50/ 1 0,0 826,56 17128,24
50/ 50/ 1 0,0 826,56 17128,24
50/ 51/ 1 0,0 551,04 17817,04
51/ 51/ 1 0,0 551,04 17817,04
51/ 52/ 1 0,0 275,52 18230,32
52/ 52/ 1 0,0 275,52 18230,32
52/ 53/ 1 0,0 -0,00 18368,08
53/ 53/ 1 0,0 -0,00 18368,08
53/ 54/ 1 0,0 -275,52 18230,32
54/ 54/ 1 0,0 -275,52 18230,32
54/ 55/ 1 0,0 -551,04 17817,04
55/ 55/ 1 0,0 -551,04 17817,04
55/ 56/ 1 0,0 -826,56 17128,24
56/ 56/ 1 0,0 -826,56 17128,24
56/ 57/ 1 0,0 -1102,08 16163,91
57/ 57/ 1 0,0 -1102,08 16163,91
57/ 58/ 1 0,0 -1377,61 14924,07
58/ 58/ 1 0,0 -1377,61 14924,07
58/ 59/ 1 0,0 -1653,13 13408,70
59/ 59/ 1 0,0 -1653,13 13408,70
59/ 60/ 1 0,0 -1928,65 11617,81
60/ 60/ 1 0,0 -1928,65 11617,81
60/ 61/ 1 0,0 -2204,17 9551,40
61/ 61/ 1 0,0 -2204,17 9551,40
61/ 62/ 1 0,0 -2479,69 7209,47
62/ 62/ 1 0,0 -2479,69 7209,47
62/ 63/ 1 0,0 -2755,21 4592,02
63/ 63/ 1 0,0 -2755,21 4592,02
63/ 64/ 1 0,0 -3030,73 1699,05
64/ 64/ 1 0,0 -3030,73 1699,05
64/ 65/ 1 0,0 -3306,25 -1469,45
65/ 65/ 1 0,0 -3306,25 -1469,45
65/ 66/ 1 0,0 -3581,78 -4913,46
66/ 66/ 1 0,0 -3581,78 -4913,46
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66/ 67/ 1 0,0 -3857,30 -8633,00
67/ 67/ 1 0,0 -3857,30 -8633,00
67/ 68/ 1 0,0 -4132,82 -12628,06
68/ 68/ 1 0,0 -4132,82 -12628,06
68/ 69/ 1 0,0 -4408,34 -16898,64
69/ 69/ 1 0,0 -4408,34 -16898,64
69/ 70/ 1 0,0 -4683,86 -21444,74
70/ 70/ 1 0,0 -4683,86 -21444,74
70/ 71/ 1 0,0 -4959,38 -26266,36
71/ 71/ 1 0,0 -4959,38 -26266,36
71/ 72/ 1 0,0 -5234,90 -31363,50
72/ 72/ 1 0,0 -5234,90 -31363,50
72/ 73/ 1 0,0 -5510,42 -36736,17
73/ 73/ 1 0,0 5854,83 -39812,82
73/ 74/ 1 0,0 5579,31 -34095,75
74/ 74/ 1 0,0 5579,31 -34095,75
74/ 75/ 1 0,0 5303,78 -28654,21
75/ 75/ 1 0,0 5303,78 -28654,21
75/ 76/ 1 0,0 5028,26 -23488,19
76/ 76/ 1 0,0 5028,26 -23488,19
76/ 77/ 1 0,0 4752,74 -18597,68
77/ 77/ 1 0,0 4752,74 -18597,68
77/ 78/ 1 0,0 4477,22 -13982,70
78/ 78/ 1 0,0 4477,22 -13982,70
78/ 79/ 1 0,0 4201,70 -9643,24
79/ 79/ 1 0,0 4201,70 -9643,24
79/ 80/ 1 0,0 3926,18 -5579,31
80/ 80/ 1 0,0 3926,18 -5579,31
80/ 81/ 1 0,0 3650,66 -1790,89
81/ 81/ 1 0,0 3650,66 -1790,89
81/ 82/ 1 0,0 3375,14 1722,01
82/ 82/ 1 0,0 3375,14 1722,01
82/ 83/ 1 0,0 3099,61 4959,38
83/ 83/ 1 0,0 3099,61 4959,38
83/ 84/ 1 0,0 2824,09 7921,24
84/ 84/ 1 0,0 2824,09 7921,24
84/ 85/ 1 0,0 2548,57 10607,57
85/ 85/ 1 0,0 2548,57 10607,57
85/ 86/ 1 0,0 2273,05 13018,38
86/ 86/ 1 0,0 2273,05 13018,38
86/ 87/ 1 0,0 1997,53 15153,67
87/ 87/ 1 0,0 1997,53 15153,67
87/ 88/ 1 0,0 1722,01 17013,44
88/ 88/ 1 0,0 1722,01 17013,44
88/ 89/ 1 0,0 1446,49 18597,68
89/ 89/ 1 0,0 1446,49 18597,68
89/ 90/ 1 0,0 1170,97 19906,41
90/ 90/ 1 0,0 1170,97 19906,41
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90/ 91/ 1 0,0 895,44 20939,61
91/ 91/ 1 0,0 895,44 20939,61
91/ 92/ 1 0,0 619,92 21697,30
92/ 92/ 1 0,0 619,92 21697,30
92/ 93/ 1 0,0 344,40 22179,46
93/ 93/ 1 0,0 344,40 22179,46
93/ 94/ 1 0,0 68,88 22386,10
94/ 94/ 1 0,0 68,88 22386,10
94/ 95/ 1 0,0 -206,64 22317,22
95/ 95/ 1 0,0 -206,64 22317,22
95/ 96/ 1 0,0 -482,16 21972,82
96/ 96/ 1 0,0 -482,16 21972,82
96/ 97/ 1 0,0 -757,68 21352,90
97/ 97/ 1 0,0 -757,68 21352,90
97/ 98/ 1 0,0 -1033,20 20457,45
98/ 98/ 1 0,0 -1033,20 20457,45
98/ 99/ 1 0,0 -1308,73 19286,49
99/ 99/ 1 0,0 -1308,73 19286,49
99/ 100/ 1 0,0 -1584,25 17840,00
100/ 100/ 1 0,0 -1584,25 17840,00
100/ 101/ 1 0,0 -1859,77 16117,99
101/ 101/ 1 0,0 -1859,77 16117,99
101/ 102/ 1 0,0 -2135,29 14120,46
102/ 102/ 1 0,0 -2135,29 14120,46
102/ 103/ 1 0,0 -2410,81 11847,41
103/ 103/ 1 0,0 -2410,81 11847,41
103/ 104/ 1 0,0 -2686,33 9298,84
104/ 104/ 1 0,0 -2686,33 9298,84
104/ 105/ 1 0,0 -2961,85 6474,75
105/ 105/ 1 0,0 -2961,85 6474,75
105/ 106/ 1 0,0 -3237,37 3375,14
106/ 106/ 1 0,0 -3237,37 3375,14
106/ 107/ 1 0,0 -3512,90 0,00
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7.2.   ESPESSORS DE LA XAPA DEL CALAIX METÀL·LIC  

Es calcula les traccions i les compressions de la secció per fer una estimació dels 
espessors necessaris per a suportar aquests esforços. 

 

Figura 7.2.1. Esforços a la secció 

Es calculen les forces de tracció i de compressió que ha de resistir la secció amb les 
següents expressions: 

 

I. Traccions a la secció: 

d
maxM

T
+

=  

II.  Compressions a la secció: 

d
maxM

C
−

=  

S’obtenen els valors dels espessors de la part metàl·lica del calaix aïllant l’espessor (t) de 
les expressions que es mostren a continuació: 

 

I. Traccions a la secció: 

fytbT ⋅⋅=  

II.  Compressions a la secció: 

fy
3
2

tbC ⋅⋅⋅=  

Els resultats obtinguts de realitzar els càlculs esmentats es detallen a continuació en unes 
taules extretes mitjançant fulls de càlcul del programa Microsoft Excel, on es pot veure el 
valor del moment flexor a cada metre i per cada un dels tres trams, les traccions a les 
zones centrals del trams, les compressions als recolzaments i el valor de l’espessor 
necessari, tant per l’ànima com de les dues ales. 
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Barra Nus FZ (kN) My (kNm) Tracció (kN) Compressió (kN) tf (mm) tw (mm)
1 1 3306.25 0 0 0 0
1 2 3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
2 2 3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
2 3 2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
3 3 2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
3 4 2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
4 4 2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
4 5 2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
5 5 2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
5 6 1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
6 6 1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
6 7 1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
7 7 1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
7 8 1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
8 8 1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
8 9 1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
9 9 1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
9 10 826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99

10 10 826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
10 11 551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
11 11 551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
11 12 275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
12 12 275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
12 13 0 19837.53 12022.75 8.71 10.66
13 13 0 19837.53 12022.75 8.71 10.66
13 14 -275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
14 14 -275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
14 15 -551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
15 15 -551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
15 16 -826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
16 16 -826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
16 17 -1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
17 17 -1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
17 18 -1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
18 18 -1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
18 19 -1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
19 19 -1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
19 20 -1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
20 20 -1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
20 21 -2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
21 21 -2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
21 22 -2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66 

Gràfic 7.2.1. Taula resum d’espessors 
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Barra Nus FZ (kN) My (kNm) Tracció (kN) Compressió (kN) tf (mm) tw (mm)
22 22 -2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
22 23 -2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
23 23 -2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
23 24 -3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
24 24 -3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
24 25 -3306.25 0 0 0.00 0.00
25 25 -3306.25 0 0 0.00 0.00
25 26 -3581.78 -3444.02 -2087.28 2.27 2.78
26 26 -3581.78 -3444.02 -2087.28 2.27 2.78
26 27 -3857.3 -7163.55 -4341.55 4.72 5.77
27 27 -3857.3 -7163.55 -4341.55 4.72 5.77
27 28 -4132.82 -11158.61 -6762.79 7.35 8.99
28 28 -4132.82 -11158.61 -6762.79 7.35 8.99
28 29 -4408.34 -15429.19 -9351.02 10.16 12.43
29 29 -4408.34 -15429.19 -9351.02 10.16 12.43
29 30 -4683.86 -19975.29 -12106.24 13.16 16.10
30 30 -4683.86 -19975.29 -12106.24 13.16 16.10
30 31 -4959.38 -24796.91 -15028.43 16.34 19.98
31 31 -4959.38 -24796.91 -15028.43 16.34 19.98
31 32 -5234.9 -29894.05 -18117.61 19.69 24.09
32 32 -5234.9 -29894.05 -18117.61 19.69 24.09
32 33 -5510.42 -36736.17 -22264.35 24.20 29.61
33 33 5510.42 -36736.17 -22264.35 24.20 29.61
33 34 5234.9 -31363.5 -19008.18 20.66 25.28
34 34 5234.9 -31363.5 -19008.18 20.66 25.28
34 35 4959.38 -26266.36 -15919.01 17.30 21.17
35 35 4959.38 -26266.36 -15919.01 17.30 21.17
35 36 4683.86 -21444.74 -12996.81 14.13 17.28
36 36 4683.86 -21444.74 -12996.81 14.13 17.28
36 37 4408.34 -16898.64 -10241.60 11.13 13.62
37 37 4408.34 -16898.64 -10241.60 11.13 13.62
37 38 4132.82 -12628.06 -7653.37 8.32 10.18
38 38 4132.82 -12628.06 -7653.37 8.32 10.18
38 39 3857.3 -8633 -5232.12 5.69 6.96
39 39 3857.3 -8633 -5232.12 5.69 6.96
39 40 3581.78 -4913.46 -2977.85 3.24 3.96
40 40 3581.78 -4913.46 -2977.85 3.24 3.96
40 41 3306.25 -1469.45 -890.58 0.97 1.18
41 41 3306.25 -1469.45 -890.58 0.97 1.18
41 42 3030.73 1699.05 1029.73 0.75 0.91
42 42 3030.73 1699.05 1029.73 0.75 0.91
42 43 2755.21 4592.02 2783.04 2.02 2.47 

Gràfic 7.2.1. Taula resum d’espessors 
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Barra Nus FZ (kN) My (kNm) Tracció (kN) Compressió (kN) tf (mm) tw (mm)
43 43 2755.21 4592.02 2783.04 2.02 2.47
43 44 2479.69 7209.47 4369.38 3.17 3.87
44 44 2479.69 7209.47 4369.38 3.17 3.87
44 45 2204.17 9551.4 5788.73 4.19 5.13
45 45 2204.17 9551.4 5788.73 4.19 5.13
45 46 1928.65 11617.81 7041.10 5.10 6.24
46 46 1928.65 11617.81 7041.10 5.10 6.24
46 47 1653.13 13408.7 8126.48 5.89 7.20
47 47 1653.13 13408.7 8126.48 5.89 7.20
47 48 1377.61 14924.07 9044.89 6.55 8.02
48 48 1377.61 14924.07 9044.89 6.55 8.02
48 49 1102.08 16163.91 9796.31 7.10 8.68
49 49 1102.08 16163.91 9796.31 7.10 8.68
49 50 826.56 17128.24 10380.75 7.52 9.20
50 50 826.56 17128.24 10380.75 7.52 9.20
50 51 551.04 17817.04 10798.21 7.82 9.57
51 51 551.04 17817.04 10798.21 7.82 9.57
51 52 275.52 18230.32 11048.68 8.01 9.79
52 52 275.52 18230.32 11048.68 8.01 9.79
52 53 0 18368.08 11132.17 8.07 9.87
53 53 0 18368.08 11132.17 8.07 9.87
53 54 -275.52 18230.32 11048.68 8.01 9.79
54 54 -275.52 18230.32 11048.68 8.01 9.79
54 55 -551.04 17817.04 10798.21 7.82 9.57
55 55 -551.04 17817.04 10798.21 7.82 9.57
55 56 -826.56 17128.24 10380.75 7.52 9.20
56 56 -826.56 17128.24 10380.75 7.52 9.20
56 57 -1102.08 16163.91 9796.31 7.10 8.68
57 57 -1102.08 16163.91 9796.31 7.10 8.68
57 58 -1377.61 14924.07 9044.89 6.55 8.02
58 58 -1377.61 14924.07 9044.89 6.55 8.02
58 59 -1653.13 13408.7 8126.48 5.89 7.20
59 59 -1653.13 13408.7 8126.48 5.89 7.20
59 60 -1928.65 11617.81 7041.10 5.10 6.24
60 60 -1928.65 11617.81 7041.10 5.10 6.24
60 61 -2204.17 9551.4 5788.73 4.19 5.13
61 61 -2204.17 9551.4 5788.73 4.19 5.13
61 62 -2479.69 7209.47 4369.38 3.17 3.87
62 62 -2479.69 7209.47 4369.38 3.17 3.87
62 63 -2755.21 4592.02 2783.04 2.02 2.47
63 63 -2755.21 4592.02 2783.04 2.02 2.47
63 64 -3030.73 1699.05 1029.73 0.75 0.91 

Gràfic 7.2.1. Taula resum d’espessors 
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Barra Nus FZ (kN) My (kNm) Tracció (kN) Compressió (kN) tf (mm) tw (mm)
64 64 -3030.73 1699.05 1029.73 0.75 0.91
64 65 -3306.25 -1469.45 -890.58 0.97 1.18
65 65 -3306.25 -1469.45 -890.58 0.97 1.18
65 66 -3581.78 -4913.46 -2977.85 3.24 3.96
66 66 -3581.78 -4913.46 -2977.85 3.24 3.96
66 67 -3857.3 -8633 -5232.12 5.69 6.96
67 67 -3857.3 -8633 -5232.12 5.69 6.96
67 68 -4132.82 -12628.06 -7653.37 8.32 10.18
68 68 -4132.82 -12628.06 -7653.37 8.32 10.18
68 69 -4408.34 -16898.64 -10241.60 11.13 13.62
69 69 -4408.34 -16898.64 -10241.60 11.13 13.62
69 70 -4683.86 -21444.74 -12996.81 14.13 17.28
70 70 -4683.86 -21444.74 -12996.81 14.13 17.28
70 71 -4959.38 -26266.36 -15919.01 17.30 21.17
71 71 -4959.38 -26266.36 -15919.01 17.30 21.17
71 72 -5234.9 -31363.5 -19008.18 20.66 25.28
72 72 -5234.9 -31363.5 -19008.18 20.66 25.28
72 73 -5510.42 -36736.17 -22264.35 24.20 29.61
73 73 -5510.42 -36736.17 -22264.35 24.20 29.61
73 74 -5234.9 -29894.05 -18117.61 19.69 24.09
74 74 -5234.9 -29894.05 -18117.61 19.69 24.09
74 75 -4959.38 -24796.91 -15028.43 16.34 19.98
75 75 -4959.38 -24796.91 -15028.43 16.34 19.98
75 76 -5234.9 -29894.05 -18117.61 19.69 24.09
76 76 -5234.9 -29894.05 -18117.61 19.69 24.09
76 77 -4959.38 -24796.91 -15028.43 16.34 19.98
77 77 -4959.38 -24796.91 -15028.43 16.34 19.98
77 78 -4683.86 -19975.29 -12106.24 13.16 16.10
78 78 -4683.86 -19975.29 -12106.24 13.16 16.10
78 79 -4408.34 -15429 -9350.91 10.16 12.43
79 79 -4408.34 -15429 -9350.91 10.16 12.43
79 80 -4132.82 -11158.61 -6762.79 7.35 8.99
80 80 -4132.82 -11158.61 -6762.79 7.35 8.99
80 81 -3857.3 -7163.55 -4341.55 4.72 5.77
81 81 -3857.3 -7163.55 -4341.55 4.72 5.77
81 82 -3581.78 -3444.02 -2087.28 -1.51 -1.85
82 82 -3581.78 -3444.02 -2087.28 -1.51 -1.85
82 83 -3306.25 0 0.00 0.00 0.00
83 83 -3306.25 0 0.00 0.00 0.00
83 84 -3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
84 84 -3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
84 85 -2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26 

Gràfic 7.2.1. Taula resum d’espessors 



  Annex de càlcul d’estructures 

46 

 

Barra Nus FZ (kN) My (kNm) Tracció (kN) Compressió (kN) tf (mm) tw (mm)
85 85 -2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
85 86 -2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
86 86 -2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
86 87 -2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
87 87 -2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
87 88 -1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
88 88 -1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
88 89 -1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
89 89 -1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
89 90 -1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
90 90 -1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
90 91 -1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
91 91 -1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
91 92 -826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
92 92 -826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
92 93 -551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
93 93 -551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
93 94 -275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
94 94 -275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
94 95 0 19837.53 12022.75 8.71 10.66
95 95 0 19837.53 12022.75 8.71 10.66
95 96 275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
96 96 275.52 19699.77 11939.25 8.65 10.58
96 97 551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
97 97 551.04 19286.49 11688.78 8.47 10.36
97 98 826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
98 98 826.56 18597.68 11271.32 8.17 9.99
98 99 1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
99 99 1102.08 17633.36 10686.88 7.74 9.47
99 100 1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81

100 100 1377.61 16393.51 9935.46 7.20 8.81
100 101 1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
101 101 1653.13 14878.15 9017.06 6.53 7.99
101 102 1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
102 102 1928.65 13087.26 7931.67 5.75 7.03
102 103 2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
103 103 2204.17 11020.85 6679.30 4.84 5.92
103 104 2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
104 104 2479.69 8678.92 5259.95 3.81 4.66
104 105 2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
105 105 2755.21 6061.47 3673.62 2.66 3.26
105 106 3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70 

Gràfic 7.2.1. Taula resum d’espessors 
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Barra Nus FZ (kN) My (kNm) Tracció (kN) Compressió (kN) tf (mm) tw (mm)
106 106 3030.73 3168.49 1920.30 1.39 1.70
106 107 -3512.9 0 0.00 0.00 0

 Gràfic 7.2.1. Taula resum d’espessors 

7.2.1.   Espessors resultants del càlcul previ 

Com que els espessors corresponents a les zones centrals dels trams, obtinguts amb el 
dimensionament previ són menors que 10, es pren com a criteri que tots els espessors 
siguin superiors a 10 mm. En el tram central els espessors podrien ser de 10 mm, però 
com que als trams extrems aquests són de 12 mm constructivament és millor que siguin 
tots de 12 mm. Per tant, en tots aquells punts on l’espessor sigui inferior a 12 mm 
automàticament se li dona un valor igual a 12 mm. 

En els trams dels pilars l’espessor és major, en concret, de 25 en l’ala inferior i de 30 en 
les ànimes del calaix. A continuació es mostra les diferents seccions que es contemplen 
constructivament amb els valors dels espessors de l’ànima inferior i de les ales, així com, 
de les longituds i els valors del moment flexor de càlcul. 

 

 

Figura 7.2.1.1. Definició dels trams del pont 

 

8.   CARACTERISTIQUES MECÀNIQUES DE LA SECCIÓ 

8.1.   AMPLE EFICAÇ ELÀSTIC 

Les característiques geomètriques de la secció, a incorporar en el model de càlcul, han 
d'englobar els efectes de la no linealitat existent en la transferència de tensions rasants 
en el contacte entre ànimes i ales dels elements del calaix. 
Aquests efectes s'assimilen segons el que s'estableix als articles 4.4 i 4.5 de la RPX a 
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una reducció en la secció de les ales del calaix que es determina a través d'un coeficient 
Ψel. 
  
L'ample de les ales a considerar en les diferents comprovacions de Estats Límit a dur 
a terme a l'estructura s'estableix segons els criteris de la taula 8. 1. 
 

 

Taula 8.1.1. Coeficients de reducció per ample eficaç elàstic 

Per al càlcul dels diferents coeficients de reducció Ψel s'utilitzen les següents 
expressions: 
 

8.1.1. Estimació del coeficient d’arrossegament a tallant 

8.1.1.1.  Voladís de la llosa superior 

0,33
v1

L = [ ]m  

0,40
v2

L = [ ]m  

a) Trams extrems 

05,280,330,85
v1

L0,85L =⋅=⋅= [ ]m
 

85,2=B [ ]m
 

La relació entre l’ample del voladís i la longitud és: 

20

1
1016,0

05,28

85,2 ≥==
L

B
 

Com que la relació és superior a 1/20 tenim: 
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938,0
1016,04,61

1

4,61

1
221, =

⋅+
=








⋅+
=

L

B
elψ

 

747,0938,0
85,2

05,28
025,055,0025,055,0 1,4, =⋅







 ⋅+=⋅




 ⋅+= elel B

L ψψ
 

b) Piles 

( ) ( ) 25,184033250,
v2

L
v1

L0,25L =+⋅=+⋅= [ ]m
 

85,2=B [ ]m
 

La relació entre l’ample del voladís i la longitud és: 

20

1
1562,0

25,18

85,2 ≥==
L

B

 

5063,0
156,06,1156,061

1

6,161

1
222, =

⋅+⋅+
=








⋅+






⋅+
=

L

B

L

B
elψ

 

c) Tram central 

280,400,7
v2

L0,7L =⋅=⋅= [ ]m
 

85,2=B [ ]m
 

La relació entre l’ample del voladís i la longitud és: 

20

1
1019,0

28

85,2 ≥==
L

B
 

Com que la relació és superior a 1/20 tenim: 

938,0
1017,04,61

1

4,61

1
221, =

⋅+
=








⋅+
=

L

B
elψ

 

Entre les ànimes i la llosa superior tenim els mateixos coeficients que en el cas anterior. 
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Figura 8.1.1.1.1. Distribució d’amples eficaços a la llosa superior 

8.1.1.2.  Xapa inferior del calaix 

a) Trams extrems 

05,280,330,85
v1

L0,85L =⋅=⋅= [ ]m
 

00,2=B [ ]m
 

La relació entre l’ample del voladís i la longitud és: 

20

1
0713,0

05,28

00,2 ≥==
L

B

 

Com que la relació és superior a 1/20 tenim: 

968,0
0713,04,61

1

4,61

1
221, =

⋅+
=








⋅+
=

L

B
elψ

 

872,0968,0
00,2

05,28
025,055,0025,055,0 1,4, =⋅







 ⋅+=⋅




 ⋅+= elel B

L ψψ
 

b) Piles 

( ) ( ) 25,184033250,
v2

L
v1

L0,25L =+⋅=+⋅= [ ]m
 

00,2=B [ ]m
 

La relació entre l’ample del voladís i la longitud és: 

20

1
1096,0

25,18

00,2 ≥==
L

B

 

595,0
1096,06,11096,061

1

6,161

1
222, =

⋅+⋅+
=








⋅+






⋅+
=

L

B

L

B
elψ
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c) Tram central 

280,400,7
v2

L0,7L =⋅=⋅= [ ]m
 

00,2=B [ ]m
 

La relació entre l’ample del voladís i la longitud és: 

20

1
0714,0

28

00,2 ≥==
L

B
 

Com que la relació és superior a 1/20 tenim: 

968,0
0714,04,61

1

4,61

1
221, =

⋅+
=








⋅+
=

L

B
elψ

 

 

Figura  8.1.1.2.1. Distribució d’amples eficaços  a la xapa inferior 

8.2. HOMOGENEITZACIÓ DE LA SECCIÓ MIXTA 

8.2.1.   Determinació dels coeficients d'equivalència 

 
Per al càlcul de les característiques mecàniques d'una secció mixta sotmesa a 
f1exocompressió, se substitueix l'ample de cada fibra de formigó per l'ample reduït que 
s'obté dividint per el coeficient d'equivalència. S'entén per coeficient d'equivalència, el 
coeficient dels mòduls d'elasticitat de l'acer estructural i del formigó, tal com s’ha 
explicat a l’apartat 7.1. 

c

s

E

E
n =  

 
El mòdul d'elasticitat del formigó (Ec) és en funció de les accions considerades i del 
mètode de càlcul seguit. Segons s'estableix en l'article 4.4.2 de la RPX: 
 
Ea - Mòdul d'elasticitat de l'acer 210000 [N/mm2] 
Ec - Mòdul d'elasticitat del formigó que depèn de las accions considerades. 
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Per a realitzar el càlcul del pont es tenen en compte cinc models de càlcul diferents i 
cadascun d’ells té unes característiques mecàniques i uns coeficients d’equivalència 
diferents. 
 
a) Model 1 

 
En aquest model es realitza el formigonat de la llosa, per tant, la secció resistent és la 
secció metàl·lica. 

 

( ) fws ttA ⋅+⋅+⋅= 400150652 22  

 

( )
( ) fw

f
fw

G
tt

t
tt

Y
⋅+⋅+⋅









⋅⋅+⋅⋅+⋅

=
400150652

2
40075150652

22

22

 

 
 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 




 −⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅+






 −⋅⋅+⋅⋅=

222222

2
3

751506515015065
12

1
2

0400400
12

1

Gww

Gffz

Ytt

YttI

 

Secció 1 2
tw  [mm] 12 25
tf    [mm] 12 30
Yg [cm] 34.06 31.28
Iz   [cm4] 1930690.6 2626607.1 

Taula 8.2.1.1. Característiques mecàniques del calaix metàl·lic 

b) Model 2 
 

En aquest model es considera el formigonat de la llosa prenent com a valors de la secció 
resistent els de la secció mixta amb un temps d’aplicació instantani (14 dies). 

El coeficient d’equivalència és el quocient dels mòduls d’elasticitat de l’acer i del 
formigó. 

( )140
c

s

E

E
n =  

( ) fEE cc ⋅= 2814 ,  



  Annex de càlcul d’estructures 

53 

 

950
14

28
1

28
1

,===




















−⋅




















−⋅ s
t

s

eef  

on,  

250,=s  (enduriment normal)   

14=t  dies 

30=ckf  

336208301000081000028 =+⋅=+⋅= ckc fE ,  

Per tant, 

( ) 319209503362014 28 =⋅=⋅= ,, fEE cc [ ]Mpa  

58,6
31920

210000
0 ==n  

Per tant, les característiques mecàniques de la secció són: 

sc AnAA ⋅+= 0  

A

hAnhA
Y sscc

G

⋅⋅+⋅
= 0  

sc InII ⋅+= 0  

Secció 1 2
tw  [mm] 12 25
tf    [mm] 12 30
Yg [cm] 144.10 124.67
Iz   [cm4] 734777230 1.592E+12 

Taula 8.2.1.2. Característiques mecàniques de secció homogènia a temps inicial 

c) Model 3 
 
En aquest model es considera el formigonat de la llosa prenent com a valors de la secció 
resistent els de la secció mixta fissurada amb un temps d’aplicació instantani (14 dies). 
 
El coeficient d’equivalència resulta d’aplicar la següent expressió: 
 

( ) 01 nn ⋅+=∞ ϕ  
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( ) 221000014 ,, =ϕ  
 

58,60 =n  

 
Per tant, 
 

( ) 06,2158,62,21 =⋅+=∞n  
 

sc AnAA ⋅+= ∞  

A

hAnhA
Y sscc

G

⋅⋅+⋅
= ∞  

sc InII ⋅+= ∞  

Secció 1 2
tw  [mm] 12 25
tf    [mm] 12 30
Yg [cm] 116.11 87.69
Iz   [cm4] 762733630 5.094E+12 

Taula 8.2.1.3. Característiques mecàniques de secció homogènia a temps infinit 

8.2.2.   Rigidesa a torsió 

8.2.2.1.   Constants d’homogeneïtzació a torsió 

a) Model 1 
 

En aquest model es realitza el formigonat de la llosa i la secció resistent és la secció 
metàl·lica, per tant, no té sentit realitzar els càlculs d’homogeneïtzació a torsió. 
 

b) Model 2 

95763192030,030,0 14, =⋅=⋅= cc EG [ ]Mpa  

( ) 13,769.80
3,012

000.210

14,

=
+⋅

==
c

s
s G

E
G [ ]Mpa  

( ) 46,8
9576

000.81

14,
1 ===

c

sT

G

G
n  

c) Model 3 

086.10620.3330,030,0 28, =⋅=⋅= cc EG [ ]Mpa  
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362.3620.3310,010,0 28,, =⋅=⋅= cfisc EG [ ]Mpa  

( ) ( ) 71,251
28,

2 =⋅+=
c

sT

E

G
n ϕ  

( ) ( ) 99,393,01
,

3 =⋅⋅+=
fisc

sT

G

G
n ϕ  

d) Model 4 

362.3620.3310,010,0 28,, =⋅=⋅= cfisc EG [ ]Mpa  

( ) 09,244 =Tn  

e) Model 5 

086.10620.3330,030,0 28, =⋅=⋅= cc EG [ ]Mpa  

( ) 03,85 =Tn  

Com que la llosa de formigó és solidaria amb una xapa d’espessor t s’ha considerat un 
espessor de xapa equivalent. 

035,0
000.81

362.3
3,0022,0 =⋅+=⋅+=

s

c
eq G

G
etG  

8.3.   CASOS DE CÀRREGA 

Per a realitzar les comprovacions corresponents als Estats Límits Últims (ELU) i als 
Estats Límits de Servei (ELS) s’han calculat els esforços flectors i els tallants que les 
diferents accions provoquen a l’estructura, a l’apartat 6.1.1., i s’han representat els 
valors sense majorar obtenint l’envolupant d’esforços, als apartats 6.1.2. i 6.1.3. 

Per a la verificació de les tres seccions diferents s'han tingut en compte les 
sol·licitacions màximes aplicades. La comprovació s'ha dut a terme per cadascun dels 
cinc models de càlcul. El primer model correspon a la fase en la que l'estructura 
metàl·lica és la resistent. Per la resta de les fases s’han seguit dues hipòtesis: 
 
A fi de calcular una llei envolvent d’esforços que tinguin en compte les variacions 
anteriors, s’han fet dues hipòtesis de càlcul, vàlides tant a efectes de determinació 
d’esforços com de comprovació de seccions: 
 
- Hipòtesi a temps zero. Es calculen les lleis d’esforços degudes a les càrregues 
permanents amb les característiques de les seccions corresponents. 
 
- Hipòtesi a temps infinit. Es calculen les lleis d’esforços degudes a les càrregues 
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mortes i a les sobrecàrregues amb les característiques de les seccions mixtes 
fissurades a les zones sobre piles. 
  
La numeració de barres i nusos és la mateixa als diferents models de càlcul del tauler 
utilitzats per a cada un dels models. 
 
 
Així doncs segons el cas s'han analitzat les tensions màximes en els següents punts: 
 

a) Per al calaix metàl·lic: 
 

• Fibra inferior del calaix metàl·lic 
• Fibra superior del calaix metàl·lic 

 
b) Per al calaix mixta 

 
• Fibra inferior del calaix metàl·lic i de la llosa de formigó 
• Fibra superior del calaix metàl·lic i de la llosa de formigó 

 
Aquest estudi es  realitza fent un càlcul de biga simplement recolzada sotmesa a una 
sèrie de càrregues al llarg de la seva longitud. En aquest estudi no s'ha tingut en compte 
la excentricitat que pugui presentar el vehicle de la instrucció ni les sobrecàrregues, ni la 
planta corba del pont. S'ha fet més endavant en el càlcul del moment torsor. 
 
Les accions que intervenen en la obtenció d'aquests esforços són: 
 

- Pes propi 
- Càrregues mortes 
- Sobrecàrrega d'ús 
- Accions climàtiques: Vent 
- Vehicle de la instrucció 
- Tren de fatigues 

 
8.4.   COMPROVACIONS DELS ESTATS LÍMITS DEL TAULER 
 
8.4.1.   Estat límit de servei de deformacions de l’estructura  
 
Les deformacions per la combinació poc probable establerta a la “IAP”  vigent, no han 
d’afectar a l’aparença o funcionalitat de l’obra. 
 
Existirà una contrafletxa tal que, per la càrrega permanent, resulti una geometria 
coherent amb la rasant prevista en el traçat. La contrafletxa serà un valor entremig entre 
l’estrictament necessària a temps zero i la que es necessitaria una vegada establerts els 
efectes diferits de fluència i retracció. Si diff∆  és la variació de fletxa en el centre del 

tram entre la situació inicial i final, existirà, en general, una contrafletxa igual a la fletxa 
provocada per les accions permanents a temps zero i una part de diff∆  de valor genèric 

diffp∆ . En aquestes condicions, la variació de fletxa màxima diffr∆ , on r és el màxim 
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entre p i (1-p), entre la situació inicial i final amb respecte a la rasant teòrica, tindrà com 
a límit L/900 per ser un pont continu en una carretera amb circulació ràpida. 
 
8.4.1.1.   Determinació de les fletxes 
 

a) Fletxa deguda al pes propi del calaix metàl·lic (f1) 
 

2

2

24

24 







−⋅

⋅⋅
⋅=

L

x

L

x

IE

LP
y

z
x  

 
Per x = L/2 resulta que la fletxa màxima té la següent expressió: 
 
 

zIE

LP
f

⋅⋅
⋅=

384

4

max  

 
 

Secció 1 2
tw [mm] 12 25
tf  [mm] 12 30
Iz [cm4] 1930690.6 2626607.1
f1 [m] 0.0849273 0.0624259 

Taula 8.4.1.1.1. Fletxa del calaix metàl·lic 
 

b) Fletxa deguda al pes del formigó del tauler (f2). Es considera que tot el formigó 
s’estén d’una sola vegada i amb un termini de temps molt breu, serà el calaix 
metàl·lic el que suportarà tot el pes del formigó i les característiques mecàniques 
seran les de les seccions metàl·liques. 

 
Secció Llosa

Ac  [cm2] 31290
Ih   [cm4] 722073286
f2   [m] 0.0003439 

Taula 8.4.1.1.2. Fletxa del pes de la llosa 
 

 
c) Càrregues permanents (f3). Es té en compte el pes del paviment, les voreres i 

l’ampit metàl·lic. Es determinen els valors per a t = 0 i per a t = ∞. 
 

• Per el càlcul de reaccions inicials per les accions que s’estan considerant, amb 
les accions característiques mecàniques de les seccions homogeneïtzades 
corresponents a t=0. 

 

58,60 ==
ci

s

E

E
n  
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Secció 1 2

tw [mm] 12 25
tf  [mm] 12 30
Iz [cm4] 734777230 1.592E+12
f3 [m] 0.0002176 1.004E-07 

Taula 8.4.1.1.3. Fletxa deguda a les càrregues mortes per t=0 
 

•  Per el càlcul de reaccions inicials per les accions que s’estan considerant, amb 
les accions característiques mecàniques de les seccions homogeneïtzades 
corresponents a t = ∞. 
 

( ) 08,211 =+⋅=∞ φj
E

E
n

ci

s  

 
Secció 1 2

tw [mm] 12 25
tf  [mm] 12 30
Iz [cm4] 762733630 5.094E+12
f3 [m] 0.0002096 3.138E-08 

Taula 8.1.1.4. Fletxa deguda a les càrregues mortes per t = ∞ 
 

d) Retracció (fr): Es podrà considerar que inicialment és nul·la i que s’acumula a 
temps infinit. 
 

Els efectes de la retracció i la fluència en peces compostes de formigó, com és el cas 
que ens ocupa, atès que, aboquem formigó sobre una prellosa, són deguts a que quan  
s’aboca el formigó “in situ”, el de la peça prefabricada ja està endurit i ha sofert una part 
de la retracció. Per tant, la retracció del formigó “in situ” serà major que la de la 
prellosa i es veurà coaccionada per la presència d’aquesta, generant un estat tensional a 
la peça composta. 
 
Aquestes tensions no influeixen en l’estat límit últim, però si que ho fan en l’estat límit 
de servei, en concret en els de fissuració i deformacions.   
 
La relació dels mòduls de deformació dels dos formigons s’expressa de la següent 
forma: 
 

( )
( )

895,0
845500.8

830500.8
3/1

3/1

,

, =
+⋅
+⋅==

pcm

scm

E

E
n

 

Les inèrcies de les àrees de formigó prefabricat i “in situ”, respecte al seu centre de 

gravetat, expressades en [mm4], valen: 

6
, 10125⋅=pxcI

  

6
, 10245⋅=sxcI
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Les altures dels centres de gravetat corresponents, respecte a la fibra inferior de la 
secció, expressades en [cm], són: 

26,117, =pcX
  

89,142, =scX
 

El centre de gravetat de la secció homogeneïtzada es troba a una altura, expressades en 
[cm],  de:  

42,135=CGHX
 

El moment d’inèrcia de la secció homogeneïtzada, expressat en [mm4], val: 

4
, 10156.36 ⋅=hxI

 

El moment estàtic del formigó “in situ” que passa pel centre de gravetat de la secció, 

expressat en [mm3], és: 

( ) ( ) 3
,,, 1047,75442,13589,142000.101 ⋅=−⋅=−⋅= CGHscscsc YYAW

 

El moment que produeix la retracció diferencial constant al llarg de tota la peça i de 

valor εd= 1·10-4, amb [N·mm], és: 

scdscmr WEM ,, ⋅⋅= ε
 

( ) 6343/1 1016,21047,754101830500.8 ⋅=⋅⋅⋅⋅+⋅= −
rM

 

La fletxa produïda per la retracció és: 

( )
35,37

10156.36830500.88

000.401016,2

8 43/1

26

,,

2

=
⋅⋅+⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅
=

hxpcm

r
r IE

LM
f 037,0=mm m

 

e) Fletxa deguda a la planta corba del tauler f3* 

Degut a la planta corba del tauler, es generen unes petites excentricitats quan 
l’estructura entra en càrrega. A continuació es calculen les fletxes que generen les 
diferents hipòtesis de càrrega que s’han suposat a l’apartat 2.1.3. per tal de conèixer 
quina serà la més desfavorable, és a dir, la més gran. 

Es calcula l’ inèrcia deguda a la secció per les dues seccions,tot i que, la que interessa és 
la del tram central, atès que, és on hi ha la fletxa màxima. 

∫

⋅=

S

t

e

ds
Sm

I
24

 



  Annex de càlcul d’estructures 

60 

 

Sección It [m4]
1 13515549605
2 6267265524  

Taula 8.4.1.1.5. Resultat de les inèrcies 
 

Conegudes les inèrcies es calculen els girs amb la següent expressió: 

∫ ⋅⋅
⋅

=
L

o t
t

t dxM
IG

1θ
 

Tot seguit es calcula la fletxa per les excentricitats suposades. 

ef t ⋅= θ*
3

 

A la taula 8.4.1.1.6. es mostren els resultats de les fletxes obtinguts per les diferents 

hipòtesis de càrrega. 

PP [kN/m] 0.011 1.4285 9E-16 9.94353E-18
CP [kN/m] 0.063 3.1727 2E-15 1.26482E-16
SC (100%) [kN/m2] 0.028 1.12 7.1E-16 1.98444E-17
SC exterior (50%) [kN/m2] 2.507 50.561 3.2E-14 8.02111E-14
SC interior (50%) [kN/m2] -2.493 -49.441 -3.1E-14 7.79963E-14
SC vorera ext. [kN/m2] 5.25 5.25 3.3E-15 1.74414E-14
SC vorera int. [kN/m2] -5.25 -5.25 -3.3E-15 1.74414E-14
Vehicle centrat [kN] 0 0 0 0
Vehicle exterior [kN] 3.5 2100 1.3E-12 4.65104E-12
Vehicle interior [kN] -3.5 -2100 -1.3E-12 4.65104E-12

Acció Excentricitat Torsor Girs Fletxa

 

Taula 8.4.1.1.6. Resum de les fletxes degudes a la torsió 
 

Per tant, la fletxa més desfavorable deguda a la torsió la produeix el vehicle, amb un 
valor de f3*=4,65·10-12 m. 

t = 0 t = ∞ Diferencia
f1 0.0849273 0.0849273 0
f2 0.0003439 0.0003439 0
f3 0.0002176 0.0002096 7.975E-06
f3* 4.651E-12 4.651E-12 0
fr --- 0.037 0.037  

Taula 8.4.1.1.7. Resum de les fletxes i els increments 
 



  Annex de càlcul d’estructures 

61 

 

El valor de la contrafletxa serà: 
 
( ) ( ) ∑ ∑∆⋅+=+∆+∆+∆⋅++++ fpfffffpffff r

*
332

*
3321  

 
El valor de p, percentatge de la suma de fletxes diferides, es determinarà de manera que 
el valor de ( )rffffp +∆+∆+∆⋅ *

332 , diferència entre la rasant real i la teòrica per t = 0, 

sigui inferior als valors límits establerts i que el valor ( ) ( )rffffp +∆+∆+∆⋅− *
3321 , 

diferència entre la rasant teòrica i la rasant per t = ∞, també ho sigui. 
 
La robustesa del pont està relacionada amb la fletxa que resulta quan s’aplica la 
sobrecàrrega. La limitació en ponts de carretera sense vianants és de L/1000. 
 

• Contrafletxa t = 0 
 

( )
1000

*
332

L
ffffp r =+∆+∆+∆⋅  

 

( ) ( ) 0808,1
037,0010975,701000

40

1000 6*
332

=
++⋅+⋅

=
+∆+∆+∆⋅

= −
rffff

L
p  

 
El valor de la contrafletxa per t = 0 és: 
 
( ) ( ) =+∆+∆+∆⋅++++ rffffpffff *

332
*

3321  

 
( ) ( ) =+⋅+⋅+⋅+++= −− 037,010975,70081,110651,40002176,00003439,00849273,0 612

 
 

12549,0=  
 

• Contrafletxa t = ∞ 
 

( ) ( )
1000

1 *
332

L
ffffp r =+∆+∆+∆⋅−  

 

( ) 0808,00808,11
1000

1
*

332

−=−
+∆+∆+∆⋅

−=
rffff

L
p  

 
El valor de la contrafletxa per t = ∞ 
 
( ) ( ) =+∆+∆+∆⋅+∆+++ rffffpffff *

332
*

3321  

 
( ) ( ) =+⋅+⋅−⋅+++= −− 037,010975,70081,010651,40002096,00003439,00849273,0 612
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0824832,0=  
 
8.4.1.2.   Estat límit de deformacions de l’ànima 
 
Es pot considerar que les deformacions transversals no superen els valors que 
provoquen algun dels efectes senyalats quan s’ha limitat l’esveltesa de l’ànima, d’acord 
amb:  

1
1,11,1

2

≤








⋅
+

⋅ crcr τ
τ

σ
σ

 

 
En aquest cas es procedeix a realitzar un càlcul simplificat en el qual es comprova que 
el tallant de càlcul en cada secció no superi al tallant crític. 
 
Valors del tallant de càlcul en [kN] per a les diferents seccions  per la combinació 
freqüent de les accions. 
 

- Secció 1: 
 

( )67,16815,6895,1926,021400,160,270.200,1 ++⋅⋅+⋅+⋅=EdV  
 

46,742.2=EdV  

 
- Secció 2: 

 
( )95,29858,11317,4386,038,35700,133,784.300,1 ++⋅+⋅+⋅=EdV  

 
13,652.4=EdV  

 
El comportament d’un panell de xapa sol·licitat per un esforç tallant es considera que 
passa per dues etapes successives i diferenciades: l’etapa precrítica, fins que es produeix 
l’abonyegament de la xapa i, l’etapa postcrítica, en la que la xapa, teòricament 
abonyegada, genera un mecanisme per suportar un increment d’esforç tallant que 
s’afegeix a l’anterior per determinar la capacitat resistent total.      
 
El valor de Vcr,d és el que provoca teòricament l’abonyegament de la placa i es base en 
la teoria elàstica de bifurcació d’equilibri amb correccions que tenen en compte les 
seves imperfeccions geomètriques i les tensions residuals inevitablement presents. 
 
Per tant, comparem l’esforç tallant de càlcul Vrd amb l’esforç tallant de càlcul que 
provoca l’abonyegament de l’ànima Vcr,d, que té la següent expressió: 
 

3
,

yw
wdcr

f
dV ⋅⋅= τ  

 
on, 
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wd τ⋅  àrea de l’ànima 

ywf  límit elàstic de l’acer 

  
 

Secció Ved Vcr,d
1 2.742 3.585,35
2 4.652 7.469,47  

Taula 8.4.1.2.2.  Tensions tangencials 
 
Per tant es comprova que aquesta restricció compleix i no calen enrigidors longitudinals 
a l’ànima. Només es disposaran enrigidors transversals. 
 
A continuació es comprova que per el cas d’ànima sense enrigidors longitudinals i amb 
enrigidors transversals es compleix el següent: 
 
8.4.1.2.1.   Ànimes sense enrigidors longitudinals 
 
Bigues contínues amb enrigidors transversals: 

• Zones central:  

    
240

wt
b ≤

 

 

• Zones dels recolzaments:  

    
160

wt
b ≤

 

 
Secció tw (b/tw)

1 12.00 125
2 30.00 50  

Taula 8.4.1.2.1.1. Verificació sense enrigidors longitudinals 
 
8.4.1.2.2.  Ànimes amb enrigidors longitudinals i transversals 
 

• Zones central:  

    
350≤

w
t

b

 

 

• Zones dels recolzaments:  

    
250≤

w
t

b
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Secció tw (b/tw)
1 12.00 125
2 30.00 50  

Taula 8.4.1.2.1.1. Verificació sense enrigidors longitudinals 
8.4.1.3.   Estat límit de vibracions 
 
En ponts de carretera els criteris de robustesa que s’estableix al limitar les fletxes 
màximes admissibles acostuma a conduir a que l’efecte de les vibracions sigui reduït. 
Per tant, en ponts que també tinguin vorades per on puguin utilitzar els vianants s’ha de 
realitzar les verificacions corresponents a l’estat límit de vibracions.  
 
El criteri escollit de comprovació simplificada és que l’acceleració (en m/s2) que es 
produeix en un pont de carretera, per unes càrregues determinades, no superi un valor 
determinat. Aquesta condició s’estableix amb aquesta relació: 
 

05,0 fa ⋅≤
 

 
essent, 
 
 0f  freqüència del primer mode de vibració vertical de l’estructura, expressat 

  en cicles/s 
 
L’expressió que relaciona acceleració, freqüència i amplitud de vibració amb la fletxa 
dinàmica, és: 
 

( )2
02

2

f
d

⋅⋅
=

π  
 
La freqüència del primer mode de vibració d’una biga recolzada, amb massa per unitat 
de longitud i rigidesa E·I: 
 

40 2 Lm

IE
f

⋅
⋅⋅= π

 
 
Tenint en compte que la fletxa màxima en el centre de la biga és: 
 

zIE

LP

⋅⋅
⋅=

384

4

δ  

 
resulta: 

 

δ
56,0

0 =f  

on δ és la fletxa estàtica, en metres, provocada per la massa total del tauler (pes propi i 
càrregues mortes). 
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Secció 1 2
tw 12 25
tf 12 30
δ 0.125 0.103
f0 4.48 5.44  

Taula 8.4.1.3.1. Freqüència del primer mode 
 
La fletxa dinàmica resulta de l’expressió següent: 
 

2
0

0
0 2000

18

f

fL
fYe ⋅

−⋅
⋅≤  

 
Secció 1 2

f0 4.48 5.44
Ye 0.0085 0.0079  

Taula 8.4.1.3.2. Fletxa dinàmica 
 
Per contrarestar la bondat d’aquesta expressió s’utilitza la fórmula clàssica de E.Rausch, 
amb un factor de sensibilitat KB: 
 
  

2
0

0

32,01

2,7

f

f
KB

⋅+

⋅
=  

 
 

Secció 1 2
Ye 0.0085 0.0079
KB 5.59 5.19  

Taula 8.4.1.3.2. Índex de percepció 
 

 
La relació entre l’índex KB i el nivell de percepció estableix que pels valors determinats 
la classe és la E, que és, “Fortament perceptible”. 
 
Per aquest cas, com que el pont és de carretera i no hi han de circular vianants es 
podrien arribar a donar com a vàlids valors a voltant de KB = 10. 
 
8.4.1.4.   Estat límit de plastificacions locals 
 
L’existència impossible de quantificar a la pràctica de tensions residuals que es generen 
en els processos de laminació, manipulació, adreçat i soldat, juntament amb la incertesa 
sobre el valor de les accions com la retracció, fluència, fissuració del formigó traccionat 
i la variació global o localitzada de la temperatura, fa impossible l’avaluació rigorosa de 
l’estat tensional d’una estructura. Els defectes en una estructura són inevitables, tot i 
que, no tenen importància pràctica, sempre que s’asseguri un comportament dúctil de 
l’estructura a nivell localitzat, a nivell de secció i a nivell d’element estructural. 
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Això s’aconsegueix: 
 

a) Escollint adequadament els materials, per els quals el seu comportament sigui 
dúctil en les condicions i a la temperatura mínima a la que estaran sotmesos. 

 
b) Dissenyant adequadament l’estructura perquè les seccions puguin plastificar-se i 

no s’arribi al col·lapse per ruptura de l’ala comprimida. 
 

c) Cuidant el detalls per evitar puntes de tensions de tracció i zones de concentració 
de traccions en varies direccions. 

 
d) Preveient elements suficientment robusts, en particular, els que vagin a estar 

comprimits. 
 
En aquestes condicions, l’anàlisi detallat de l’estat tensional perd importància i serà 
suficient, en la major part dels casos, fer comprovacions amb els següents objectius: 
 

• Garantir un comportament quasi-lineal de l’estructura de manera que els models 
elàstics que han servit per avaluar els diferents estats límit de servei (fletxes, 
vibracions, fissuració del formigó) estiguin justificats. 

 
• Limitar les zones en les que inevitablement s’hagin de produir plastificacions 

localitzades i limitar l’amplitud de les eventuals deformacions plàstiques 
alternades generades per accions variables en el temps (sobrecàrrega, 
temperatura), per evitar els riscs de ruptura per fatiga amb baix número de 
cicles. 

 
• Evitar que el formigó comprimit sofreixi deformacions elevades que produeixin 

microfissuració o acumulació de deformacions irreversibles en processos de 
càrrega i descàrrega. 

 
Els objectius es consideren assolits limitant les tensions produïdes per les accions sobre 
l’estructura als següents valors: 
 

• Tensió de comparació de l’acer, σco 
 

- Combinació freqüent:  yf⋅75,0  

- Combinació poc probable:  yf⋅90,0  

 
• Tensió màxima de compressió en el formigó: 
 

- Combinació freqüent:  jckf ,50,0 ⋅  

- Combinació poc probable:  jckf ,625,0 ⋅  

 
 
 
 



  Annex de càlcul d’estructures 

67 

 

Combinació freqüent:   
 

- Secció 1: 
 

( )31,51567,42188,7242,079,326.100,133,049.1400,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  
 

5,708.15=EdM [kN·m] 

 
- Secció 2: 

 
( )25,764.264,74974,358.22,023,185.400,159,976.2400,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  

 
45,336.30=EdM [kN·m] 

Combinació Poc probable:  
 

- Secció 1: 
 

( )31,51567,42188,7246,079,326.100,133,049.1400,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  
 

236,373.16=EdM [kN·m] 

 
- Secció 2: 

 
( )25,764.264,74974,358.26,023,185.400,159,976.2400,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  

 
4,685.32=EdM [kN·m] 

 
Suposant que τσσ −=L  i no tenint en consideració les tensions tangencials, les tensions 

principals seran: 
 

σσ =I    σσ −=II    0=IIIσ  
 
Llavors, la tensió de comparació serà: 
 
 

( ) ( ) ( ) 3
2

1 222 ⋅=−+−+−⋅= σσσσσσσσ IIIIIIIIIIIIco  

 
 
Les comparacions per les combinacions freqüent i poc probable per l’acer i el formigó 
són, respectivament:  
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Secció Med σco 0,75 · fy
1 15.708 4141.83 258.750
2 30.337 0.90449 258.750 

Taula 8.4.1.4.1. σco combinació freqüent 

Secció Med σco 0,9 · fy
1 16.373 4317.17 310.500
2 32.685 0.9745 310.500 

Taula 8.4.1.4.2. σco combinació poc probable 

Tant per la combinació freqüent, com per la combinació poc probable compleix amb la 
condició establerta per la tensió de comparació de l’acer. 
 

 
Secció Med σco 0,50 · fck,j

1 15.708 4141.83 15000
2 30.337 0.90449 15000  

Taula 8.4.1.4.3. σco combinació freqüent 

Secció Med σco 0,625 · fck,j
1 16.373 4317.17 20250
2 32.685 0.9745 20250  

Taula 8.4.1.4.4. σco combinació poc probable 

Tant per la combinació freqüent, com per la combinació poc probable compleix amb la 
condició establerta per la tensió de comparació del formigó. 
 
8.4.1.5.   Estat límit de fissuració 
 
L’amplada de fissura en el formigó traccionat d’una secció mixta s’ha de mantenir per 
sota de límits determinats. S’ha de complir, per tant, la condició: 
 

limWWk ≤  
 

essent, Wk=0,3 mm l’obertura de fissura calculada per una determinada per la 
combinació quasi-permanent d’accions. 
 
Els valors nominals dels recobriments seran: 
 

10min += CCnom mm 

 
Per tant, es considera un tipus d’ambient (IIa), en el que es tindrà en compte l’ús de sals 
de desgel contra les gelades. 
 

501040 =+=nomC mm 
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La determinació de l’obertura es determina utilitzant la mateixa metodologia i 
expressions que s’utilitzen en el formigó armat. 
 

( )
ctmks

crscrs
s fWE

FFF
A

⋅⋅⋅
⋅−⋅⋅

=
6,3

βφ
 

 
essent, 
 

ctmefccr fAF ⋅= ,  

 
Amb: 
 
 efcA ,   menor valor entre els dos següents: 

 

 






 +⋅⋅=
2

5,2,

φ
csA efc  

 

2,

h
sA efc ⋅=  

 
 sF  força en la fissura transmesa per l’armadura 

6,0=β  per càrregues de curta duració o instantànies 
38,0=β  per càrregues permanents 

( ) 3230,0 ckctm ff ⋅=   
 

A continuació es determina la màxima tensió de l’acer que provocaria una obertura de 
fissura de 0,3 mm. 
 
Tram central (espessor de 30 cm) 
 

( ) 300155,220, =+⋅⋅=efcA  

 

300
2

30
20, =⋅=efcA  

 
( ) 9,23030,0 32 =⋅=ctmf  

 
8709,2300 =⋅=crF  

 
1416,3=sA cm2 (1Φ20) 

 

( )
9,23,02100006,3

8706,014,387020
14,3

⋅⋅⋅
⋅−⋅⋅⋅

= sσ
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285=sσ [Mpa] 

 
Trams laterals (espessor de 24 cm) 
 

( ) 300155,220, =+⋅⋅=efcA  

 

240
2

24
20, =⋅=efcA  

 
( ) 9,23030,0 32 =⋅=ctmf  

 
6969,2240 =⋅=crF  

 
1416,3=sA cm2 (1Φ20) 

 

( )
9,23,02100006,3

6966,014,369620
14,3

⋅⋅⋅
⋅−⋅⋅⋅

= sσ
 

 
180=sσ [Mpa] 

 
Quant la tensió de l’acer sigui inferior a aquest valor, l’obertura de fissura serà inferior a 
0,3 mm. Per comparar el valor anterior es calcula la tensió corresponent a la combinació 
quasi-permanent. 
 
Valors del moment flector de càlcul en [kN·m] per a la combinació quasi-permanent: 
 

- Secció 1: 
 

( )31,51567,42188,7242,079,326.15,133,049.1435,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  
 

15,289.21=EdM [kN·m] 

 
- Secció 2: 

 
( )25,764.264,74974,358.22,023,185.45,159,976.2435,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  

 
77,170.41=EdM [kN·m] 

 
Secció Med σs (Centre)σs (Laterals)

1 22079.9 285 180
2 42543.6 285 180  

Taula 8.4.1.5.1. Comparació de tensions  
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Simplificacions conservadores realitzades a partir de l’expressió abans exposada, 
permeten definir els valors del diàmetre màxim i la separació màxima entre armadures, 
que assegurin un compliment de la condició de la condició de fissura màxima de 0,3 
mm. 
 
Amb el valor de 285=sσ [Mpa] utilitzant les taules del “Manual d’aplicació de la 

RPM-RPX/95” interpolem i obtenim el diàmetre màxim d’acer i la màxima separació 
entre armadures. 
 

5,13max =φ mm 

75,143max =S mm 

 
Amb el valor de 180=sσ [Mpa] utilitzant les taules del “Manual d’aplicació de la 

RPM-RPX/95” interpolem i obtenim el diàmetre màxim d’acer i la màxima separació 
entre armadures. 
 

5,28max =φ mm 

275max =S mm 

 
No es compleix cap de les dues condicions en cap dels cassos plantejats. Això és degut 
a que el mètode és massa conservador. Per tant, definim les armadures mínimes amb el 
criteri establert per les estructures de formigó. 
 
La fórmula general serà: 
 

max,min, ctctcsts fAkkA ⋅⋅⋅≥⋅σ  

 
Per max,ctf es pren el següent valor: 

 

( ) 32
max, 40,0 ckct ff ⋅=  

 
En les lloses de formigó mixtes per el coeficient k, es pot prendre 0,80. Per tant 
l’expressió queda de la següent forma: 
 

ct

ct
ckc

ct

ct
ckcs

A
fk

A
fkA

σσ
⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= 1,012,080,0  

essent, 
 

ctA  àrea del formigó en tracció just abans de la formació de fissures, determinades 

per l’estat no fissurat de la llosa. 
 
El valor de ck pot variar entre 0,7 i 1. Té la següent expressió: 
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n

c
c

z

h
k

⋅
+

=

2
1

1
 

 
Secció zn kc centre kc laterals

1 48.1758 0.76257 0.80058
2 76.5974 0.83624 0.86456 

Taula 8.4.1.5.2. Valors de kc 
 

 
Per tant, l’àrea mínima que s’ha de disposar al centre i als voladissos, expressada en 
[cm2], és de: 
 

Secció As (Centre) As(Laterals)
1 126.1728199 209.7331309
2 152.1208044 249.0136395 

Taula 8.4.1.5.3. Valors de As mínims 
 
 
8.4.2.   Estat límit últim 

8.4.2.1.   Comprovació moment últim 

La capacitat a flexió de les seccions en caixó es calcula segons l' establert en l'article 
6.3.3.1. de la RPX. Seguint les premisses d'aquestes recomanacions, l'anàlisi de les 
seccions de calaix, es duu a terme considerant separadament la resposta dels tres tipus 
d'elements que els componen: ales traccionades, ànimes flectades, ales comprimides. 
 
8.4.2.2. Classificació de les seccions 
 
Abans de procedir al càlcul de les tensions màximes cal analitzar les seccions d'estudi 
per a saber si son compactes, moderadament esveltes o esveltes. 
 

a) En les seccions compactes el moment resistent correspon a una plastificació 
complerta de la secció.  

 
b) Les seccions moderadament esveltes el moment resistent correspon a una 

plastificació parcial de la secció.  
 

c) Les seccions esveltes el moment resistent està limitat pel risc d’inestabilitats 
locals que poden afectar a la secció, la seva determinació es base en una 
distribució de tensions aplicada a una secció reduïda, que es determinarà en 
funció de l’esveltesa dels elements comprimits de la secció, d’acord amb els 
criteris fixats a l’apartat 6.3.2 de la RPX.  

 
i. Ales superiors : condició d’ales comprimides volades 

 
Les platabandes varien entre els següents valors: 
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 500 x 20 600 x 25 
 500 x 30 600 x 40 
Per tant, les ales volades, representades a la figura 8.4.2.2.1. tindran els següents valors: 
 

 
Figura 8.4.2.2.1. Ales volades 

 
La classificació de les ales volades és: 
 

η⋅≤ 10
ft

c
 →  25,8≤

ft

c
 →  Compacta 

 

η⋅≤ 14
ft

c
 →  55,11≤

ft

c
 →  Moderadament esvelta 

 

on,  
yf

235=η   

 
 

Platabanda c/tf Classificació

500 x 20 12,5 Esvelta
500 x 30 8,33 Moderadament esvelta
600 x 25 12 Esvelta
600 x 40 7,5 Moderadament esvelta 

Taula 8.4.2.2.1. Resultats Ales superiors 
 

Per tant,que tenim classe 4 en les seccions de 500 x 20 i 600 x 25, per ser estrictes, 
hauríem de reduir l’ample de les ales comprimides, però, com que aquesta restricció 
només és necessària en el moment de construcció, en el que les ales superiors no tenen 
cap impediment per a deformar-se, i en aquesta situació les compressions màximes no 
arriben al límit resistent, no es realitzarà cap reducció. 

 
ii.  Ales inferiors internes:  
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η⋅≤ 38
ft

b
 →  36,31≤

ft

c
 →  Compacta 

  
 

η⋅≤ 42
ft

b
 →  66,34≤

ft

c
 →  Moderadament esvelta 

 

on,  
yf

235=η  

 

Secció b/tf Classificació

1 333,33 Esvelta
2 133,33 Esvelta  
Taula 8.4.2.2.2. Resultats Ales internes 

 
iii.  Ànima parcialment comprimida: 

  

Si   5,0≥α  →  
113

5,41

−⋅
⋅≤

α
η

wt

d
  →  Compacta 

 

Si   5,0≤α  →  
α

η⋅≤ 5,41

wt

d
  →  Compacta 

 

Si   1−≥β  →  
α

η
⋅+

⋅≤
33,067,0

42

wt

d
 →  Moderadament esvelta 

 
Secció b/tf Càlcul Classificació Classificació

1 125.00 40,70 Esvelta
2 60.00 70,30 Compacta  

Taula 8.4.2.2.3. Resultats Ales internes 
 

Les seccions són classe 4 en tots els cassos menys en la secció 2 per la comprovació 
d’ànima parcialment comprimida. Això ens indica que s’ha d’enrigidir la secció 
transversal. Per tant, s’ha de determinar la secció reduïda. 
 
En primer lloc es determina l’ample eficaç de les seccions reduïdes per als diferents 
trams del pont, tant per la llosa com per el calaix metàl·lic. A la taula 8.4.2.2.4. es 
mostren els resultats de l’ample eficaç reduït pel centre llum, els recolzaments i les 
piles. 
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Secció Llosa Calaix metàl· lic
Centre Llum 10,32 3,87
Recolzaments 8,22 3,49
Piles 5,57 2,38  

Taula 8.4.2.2.4. Ample eficaç reduït de les ales comprimides  
 

 
Es determina la nova fibra neutra de cadascuna de les seccions amb l’ala en compressió 
reduïda i l’ànima completa. 

 
Per últim es calcula les característiques mecàniques de la secció reduïda i la distribució 
de les tensions que permetran determinar el valor del moment últim. 
 

Secció Ih Total (cm4)
Centre Llum 38574323.64
Recolzaments 687161548927.10
Piles 5464520709877 

Taula 8.4.2.2.5. Inèrcies homogeneïtzades de la secció reduïda 
 
8.4.1.3. Càlcul del moment últim 
 
El valor de càlcul del moment flector MEd haurà de complir per qualsevol secció 
transversal: 

 

RdcEd MM ,≤  

 
on, 
 

EdM   és el valor de càlcul del moment flector 

RdcM ,   és el valor de càlcul de la secció a flexió 

 
Valors del moment flector de càlcul en [kN·m] per un estat de càrrega del pes propi del 
calaix metàl·lic i el de la llosa de formigó. És el model de càlcul 1 (secció resistent la 
del calaix metàl·lic): 
 

- Secció 1: 
 

24,183.1035,1 ⋅=EdM  
 

37,747.13=EdM [kN·m] 

 
- Secció 2: 

 
9,254.1735,1 ⋅=EdM  

 
2,294.23=EdM [kN·m] 
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Valors del moment flector de càlcul en [kN·m] per a la combinació quasi-permanent 
pels models de càlcul 2 i 3: 
 

- Secció 1: 
 

( )31,51567,42188,7242,079,326.15,133,049.1435,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  
 

15,289.21=EdM [kN·m] 

 
- Secció 2: 

 
( )25,764.264,74974,358.22,023,185.45,159,976.2435,1 ++⋅+⋅+⋅=EdM  

 
77,170.41=EdM [kN·m] 

 
La resistència de càlcul a flexió RdcM ,  de la secció transversal al voltant d’un eix 

principal s’obtindrà mitjançant la següent expressió: 
 
 

0

min,
,

M

yef
Rdc

fW
M

γ
⋅

=  

 
Resultats expressats en [kN·m]: 
 
 

Secció Med Mc,Rd

1 13.747,9 19555.084
2 23.294,2 28969.815 

Taula 8.4.1.3.1  Resultats Model 1 
 

Secció Med Mc,Rd

1.00 21.289,15 1759146,14
2.00 41.170,77 4406058672,48 
Taula 8.4.1.3.2.  Resultats Model 2 

 
Secció Med Mc,Rd

1.00 21.289,15 2.266.252,84
2.00 41.170,77 20.042.345.418,86 

Taula 8.4.1.3.3.  Resultats Model 3 
 
 

8.4.1.4. Càlcul del tallant últim 
 
L'esforç tallant últim de càlcul d'un element mixta s'ha de considerar idèntic al de la part 
metàl·lica, ja que, la contribució del formigó sol ser petita. En aquest cas, donada 
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l'existència d’ enrigidors intermedis, l'esforç tallant últim de càlcul s'ha de determinar 
mitjançant l'expressió: 
 

dtdcrRd VVV ,, +=
 

 
En el cas dels estats límits últims la xapa del panell del calaix metàl·lic ja ha superat 
l’etapa precrítica. És a dir, es considera que teòricament ja s’ha produït l’abonyegament 
de la placa i, ara es valora l’etapa postcrítica, en el que la xapa, teòricament 
abonyegada, genera un mecanisme per suportar un increment d’esforç tallant que 
s’afegeix a l’anterior per determinar la capacitat resistent total. 
 
Valors del tallant de càlcul en [kN] per a les diferents seccions  per la combinació quasi-
permanent de les accions. 
 

- Secció 1: 
 

( )67,16815,6895,1926,02145,160,270.235,1 ++⋅+⋅+⋅=EdV  
 

17,244.3=EdV  

 
- Secció 2: 

 
( )95,29858,11338,3576,017,4385,133,784.335,1 ++⋅+⋅+⋅=EdV  

 
05,228.6=EdV

 
 
L’estructura consta de 18 enrigidors disposats cada 2 metres i de 8 més disposats cada 
2,125 metres. 
 
Enrigidors cada 2 metres.

 

 
• Determinació del tallant de càlcul dcrV ,

 
 

 

s

t
wdcr tdV

γ
τ

⋅⋅=,  

 

2,67
750
2000

d
a ==

   
→    5,90

2,67

4
5,34k

2t =+=  

Per calcular l’esveltesa relativa s’ha de calcular les tensions tangencials que provoquen 

l’abonyegament de l’ànima:  

2

stcr d

tw
E0,9kτ 







⋅⋅⋅=  
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Secció tw τcr

1 12 285,47
2 25 1.239  

Taula 8.4.1.4.1. Resultats de les tensions tangencials en Mpa 

L’esveltesa relativa es calcula amb la següent expressió: 

 

cr

yw
w

τ

3f
λ =  

Per tant, l’esveltesa relativa per cada secció és: 

 

Secció τcr λw

1 285,47 0,6976
2 1.239 0,1608  

Taula 8.4.1.4.2. Resultats de l’esveltesa relativa 

Per valors de l’esveltesa relativa inferiors a 0,8 tenim: 

( )0,8λ0,81χ w −⋅−=  

3
τ t

yf
⋅= χ

 

χ τt

1 199,18  

Taula 8.4.1.4.3. Resultats de  la tensió tangencial en Mpa 

 

Secció Vcr,d

1 3.586,35
2 7.469,47  

 Taula 8.4.1.4.4. Resultats de l’esveltesa relativa 

 
• Determinació del tallant de càlcul dtV ,  
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ϕ
γ
σ

SintgV
s

t
wdt ⋅⋅⋅⋅= 9,0,  

 
Per a seccions en calaix es considera sc = st = 0 
 

13,70º
2000
750

arctg
3
2

a
d

arctg
3
2

φ =






⋅=






⋅=  

 
sin2φtτ1,5ψ ⋅⋅=  

 
τt ψ

199,18 137,49  

Taula 8.4.1.4.5. Resultats de  ψ 

 
La tensió tangencial es calcula amb la següent expressió: 
 

ψ2ψ2
tτ32

ywf
t
σ −+⋅−=  

 
 

ψ σt

137,49 0,025  

Taula 8.4.1.4.6. Resultats de la tensió  

 
( ) ( ) 254,98sin13,70002000cos13,70750sinφtscsacosφdg =⋅−−−⋅=⋅−−−⋅= mm 

 
Secció Vt,d

1 0,011
2 0,027

 

Taula 8.4.1.4.7. Resultats de l’esveltesa relativa 

Secció VEd Vrd

1 3.244 3.586,36
2 6.228 7.469,5

 

Taula 8.4.1.4.8. Resultats de l’esveltesa relativa 
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Enrigidors cada 2,125 metres.
 

 
• Determinació del tallant de càlcul dcr,V

 
 

 

sγ
τt

twddcr,V ⋅⋅=  

2,833
750
2125

d
a ==

   
→    5,84

2,50

4
5,34k

2t =+=
 

Per calcular l’esveltesa relativa s’ha de calcular les tensions tangencials que provoquen 

l’abonyegament de l’ànima:  

2

stcr d

tw
E0,9kτ 







⋅⋅⋅=  

Secció tw τcr

1 12 282,5
2 25 1.766  

Taula 8.4.1.4.9. Resultats de les tensions tangencials en Mpa 

L’esveltesa relativa es calcula amb la següent expressió: 

cr

yw
w

τ

3f
λ =  

Per tant, l’esveltesa relativa per cada secció és: 

Secció τcr λw

1 285,47 0,6976
2 1.239 0,1608  

Taula 8.4.1.4.10. Resultats de l’esveltesa relativa 

Per valors de l’esveltesa relativa inferiors a 0,8 tenim: 

( )0,8λ0,81χ w −⋅−=  

3
τ t

yf
⋅= χ
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χ τt

1 199,18  

Taula 8.4.1.4.11. Resultats de  la tensió tangencial en Mpa 

Secció Vt,d

1 3.586,35
2 7.469,47

 

Taula 8.4.1.4.12. Resultats de l’esveltesa relativa 

• Determinació del tallant de càlcul dtV ,  

 

ϕ
γ
σ

SintgV
s

t
wdt ⋅⋅⋅⋅= 9,0,  

 
Per a seccions en calaix es considera sc = st = 0 
 

13,70º
2000
750

arctg
3
2

a
d

arctg
3
2

φ =






⋅=






⋅=  

 
sin2φtτ1,5ψ ⋅⋅=  

 
τt ψ

199,18 137,49  

Taula 8.4.1.4.13. Resultats de  ψ 

 
La tensió tangencial es calcula amb la següent expressió: 
 

ψ2ψ2
tτ32

ywf
t
σ −+⋅−=  

 
 

ψ σt

137,49 0,025  

Taula 8.4.1.4.14. Resultats de la tensió  

 
( ) ( ) 254,98sin13,70002000cos13,70750sinφtscsacosφdg =⋅−−−⋅=⋅−−−⋅= mm 
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Secció Vt,d

1 0,011
2 0,027

 

Taula 8.4.1.4.15. Resultats de l’esveltesa relativa 

Secció VEd Vrd

1 3.244 3.586,36
2 6.228 7.469,5

 

Taula 8.4.1.4.16. Resultats de l’esveltesa relativa 

8.4.1.5.   Moment torsor 
 
En aquest apartat s’indiquen els criteris per l’avaluació del moment torsor últim de 
seccions mixtes sense considerar la influència d’altres efectes concomitants.  
 
El moment torsor últim de càlcul, en el cas d’un calaix trapezoïdal d’una sola cèl·lula, es 
determina mitjançant la següent expressió: 
 

min

,2 







⋅⋅=

i

iRd
Rd h

V
AT φ  

 
essent, 
 
 VRd,i esforç tallant últim de càlcul de la xapa considerada. La resistència  
  postcrítica de la xapa només es té en compte si es consideren els efectes  
  provocats pels esforços de la cantonada corresponents a les bieles de  
  tracció. 
 
 hi longitud de xapa considerada, mesurada entre xapes contigües, del calaix 
  i la llosa de formigó. 
 
 A� àrea tancada per la línia mitja de les xapes del calaix i la llosa de   
  formigó. 
 
 
 

939,650,1
2

976,3276,5 =⋅






 +=φA m2 

 

18,793.1
000,2

36,586.3

min

, =






=








i

iRd

h

V
 

 

75,885.2418,793.1939,622
min

, =⋅⋅=







⋅⋅=

i

iRd
Rd h

V
AT φ [kN·m] 
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El moment torsor últim de càlcul, per la llosa, es determina mitjançant la següent 
expressió: 
 

llosai

iRd
Rd h

V
AT 








⋅⋅= ,2 φ  

 

Per determinar el valor de 
llosai

iRd

h

V







 , es pren el menor dels següents valors: 

 

T
s

Tk A
f

⋅
γ

 

 

L
s

sk A
h

f
⋅

⋅γ
 

 
essent, 
 
 AT secció de les armadures transversals per unitat de longitud. 
 AL secció de les armadures longitudinals per unitat de longitud. 
 h longitud de llosa entre ànimes. 
 Tkf  límit elàstic de l’acer de l’armadura transversal. 

 skf  límit elàstic de l’acer de l’armadura longitudinal. 

 
 

61040,2270523,0
15,1

000.500 ⋅=⋅=⋅ T
s

Tk A
f

γ
 

 

31078,4341598,0
15,1

000.500 ⋅=⋅=⋅
⋅ L

s

sk A
h

f

γ
 

 

63, 1003,61078,434939,622 ⋅=⋅⋅⋅=







⋅⋅=

llosai

iRd
Rd h

V
AT φ [kN·m] 

 
8.4.1.6.   Interacció de moment flector i esforç tallant  
 
A l’article 6.3.6.1. de la RPX s’estableixen els criteris d’interacció d’esforços per una 
secció. D’acord amb aquest article, per el cas d’interacció del moment flector i l’esforç 
tallant es té el següent diagrama: 
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Figura 8.4.1.6.1. Diagrama d’interacció flexió – tallant 

 
El domini de seguretat està representat a la figura 8.4.1.5.1. i consta de tres zones: 
 

- La primera zona, entre els punts A ( )RdV,0  i B ( )WdRdf VM ,, , on el valor de 

RdfM , és el que correspon al moment últim de la secció constituïda 

exclusivament per  les ales i la llosa de formigó. Els esforços tallants últims RdV  

i wdV  s’obtenen per un moment flector últim 0=M  i RdfMM ,= , 

respectivament, d’acord amb l’apartat 6.3.3.2. 
 
Punts intermedis en aquesta zona per un moment [ ]Rdfii MMM ,0 ≤≤  s’obtenen per 

aplicació de l’apartat 6.3.3.2. 
 

- La segona zona entre els punts B ( )WdRdf VM ,,  i C ( )2/, WdRd VM , limitada per la 

corba definida per l’expressió: 
 

( )






















−

⋅
−⋅−+=

2

,, 1
2

1
wd

Sd
RdfRdRdf V

V
MMMM  

 
essent RdM  el moment flector últim de càlcul de la secció. 

 
- La tercera zona entre els punts C ( )2/, WdRd VM i D ( )0,RdM , limitada per una 

recta. 
En els estreps es considera que la biga és articulada, per tant, el moment flector és nul i 
l’esforç tallant és màxim. No hi ha interacció entre ambdós esforços. En el centre dels 
trams l’esforç tallant és nul, per tant, el moment flector és màxim i tampoc existeix 
interacció entre ells. Però en els pilars, el moment flector negatiu és màxim i hi ha 
esforç tallant, aquest fet fa que si que existeixi una interacció entre el moment flector i 
el tallant. 
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8.4.1.6. 1.  Interacció amb enrigidors cada 2,000 metres 
 
A continuació es mostra una taula amb els resultats d’aplicar l’expressió d’interacció 
d’esforços amb els valors del tallant obtinguts amb els enrigidors cada 2,000 metres, per 
els dos tipus de seccions del pont. 
 

 
Secciones M

1 ---
2 1299571  

Taula 8.4.1.6.1.1. Interacció amb enrigidors cada 2,000 m 
 
 
 
 
8.4.1.6. 2.  Interacció amb enrigidors cada 2,125 metres 
 
A continuació es mostra una taula amb els resultats d’aplicar l’expressió d’interacció 
d’esforços amb els valors del tallant obtinguts amb els enrigidors cada 2,125 metres, per 
els dos tipus de seccions del pont. 
 

 
Secciones M

1 ---

2 1408023.3 
Taula 8.4.1.6.1.1. Interacció amb enrigidors cada 2,125 m 

 
A la secció tipus 1 no hi ha interacció entre el tallant i el moment flector, atès que, quan 
el tallant és màxim el moment flector és nul i quan el moment flector és màxim, llavors 
l’esforç tallant és nul.  
 
8.5.   DIAFRAGMES I RIGIDITZADORS 
 
8.5.1.   Introducció als Diafragmes 
 
Els diafragmes són elements són elements estructurals que es disposen en taulers de 
ponts metàl·lics o mixtes amb secció calaix, com és el cas que ens ocupa. Tenen com a 
finalitat essencial assegurar que la geometria de les seccions es manté pràcticament 
inalterada i que les deformacions i tensions degudes a les inevitables distorsions del 
calaix no influeixin negativament en la seva seguretat.  
 
Per complir aquesta funció, els diafragmes han de tenir capacitat per transmetre les 
càrregues exteriors que generen torsions, de manera que transformen les càrregues 
distorsionants en un flux de tensions tangencials en el calaix estructural, que correspon 
al mecanisme de resposta en torsió uniforme. En aquest sentit, els diafragmes són 
elements singulars que serveixen per introduir càrregues singulars a l’estructura, sense 
que el comportament global d’aquesta es vegi afectada.  
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Són particularment importants els diafragmes de recolzament que han de transmetre les 
càrregues generades als dispositius de recolzament al conjunt de l’estructura, i actuar 
així com elements de transició entre aquestes zones singulars i les zones en les que ja 
són d’aplicació les hipòtesis tradicionals de la resistència de materials. 
 
A més els diafragmes s’aprofiten com a recolzament dels rigiditzadors longitudinals i 
transversals disposats en les ànimes i les ales del calaix. 
 
Els diafragmes han de complir dues comprovacions diferenciades: compliment de la 
condició de rigidesa i de la condició de resistència.  
 
8.5.1.1.   Introducció als Rigiditzadors 
 
Els enrigidors són elements essencials pel comportament de les ànimes i ales 
enrigiditzades de les seccions calaix.  
 
Els enrigidors es disposaran en les ales i les ànimes del calaix del pont i han de tenir 
unes dimensions tals que amb elles s’aconsegueixi: 
 

• Evitar el vinclament a torsió. 
• Evitar inestabilitats locals. 
• Tenir rigidesa adequada. 
• Tenir resistència suficient. 

 
8.5.2.   Condicions geomètriques 
 
La distancia entre diafragmes no ha de superar en cap cas quatre vegades el seu cantell: 
 

dLD ⋅≤ 4  
 
En aquest cas tindrem una distancia màxima entre diafragmes de 2,78,14 =⋅=DL m. 
Per tant, es disposaran els diafragmes cada 4 metres, que és una longitud que compleix 
amb la condició establerta a la RPX-95. 
 

4=DL m 
 
La presència de diafragmes es pot interpretar com recolzaments auxiliars del tauler, que 
tenen un comportament per a càrregues localitzades, de limitar els riscs de distorsions 
en el tram entre diafragmes, repartint la càrrega entre ells. 
 
 8.5.3.   Condicions de rigidesa mínima 
 
És necessària una determinada rigidesa del diafragma per tal d’assegurar que la secció 
es manté inalterada davant la introducció de càrregues puntuals i excèntriques. La 
rigidesa distorsional, KD,  aproximada dels diafragmes es determina: 
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500.1≥
⋅ DDw

D

LK

K
 

 
8.5.3.1.   Condicions de rigidesa mínima dels diafragmes entremitjos 
 
La rigidesa del diafragma per a diafragmes amb les diagonals en K és: 
 
 

2

22

2 b

b
D

L

hbAE
K

⋅
⋅⋅⋅

=  

 

152.877.186
5,22

5,13,5176,0101,2
2

228

=
⋅

⋅⋅⋅⋅=DK [kN·m] 

 
 
La rigidesa del distorsional KDw és: 
 

h

IE
K w

Dw ⋅
⋅⋅

=
0

24

α
 

 
on α0 es calcula mitjançant la següent expressió: 
 

( )

( ) ( )
2

0 6

3
2

1

w

lu

w

lu

w

lu

I

II

b

h

I

II

I

II

h

b

⋅
⋅






 ⋅+
+

+⋅
+






⋅
+=α  

 
on els valors de Iu, Iw i Il es calculen amb les següents expressions: 
 

( )2

3

112 υ−⋅
= u

u

t
I  

 

( )2

3

112 υ−⋅
= w

w

t
I  

 

( )2

3

112 υ−⋅
= l

l

t
I  

 
Per tant, les inèrcies són les que es mostren a continuació: 
 

( )
( ) 016,0

3,0112

106,169
2

33

=
−⋅
⋅=

−

uI [m4] 
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( )
( ) 023,0

3,0112

10250
2

3

=
−⋅
⋅=

−

wI [m4] 

 
( )

( ) 018,0
3,0112

10200
2

3

=
−⋅
⋅=

−

lI [m4] 

 
el valor de α0 és: 
 
 

( )

( ) ( )
( )

61,4
703213611,2

768115942,9
1

023,0

018,0016,0

4

5,16

023,0

018,0016,0

023,0

018,0016,03

5,1

4
2

1

2

0 =+=
⋅⋅







 ⋅++

+⋅+






⋅
+=α  

 
amb el valor de α0 i la inèrcia Iw calculem la rigidesa distorsional: 
 

48,557.763.16
5,161,4

023,0101,224 8

=
⋅

⋅⋅⋅=DwK [kN·m] 

 
500.196,786.2 ≥  

 
 
8.5.3.2.   Condicions de resistència dels diafragmes entremitjos 
 
Per comprovar la capacitat resistent d’un diafragma entremig, s’ha d’aïllar aquest 
element estructural i aplicar totes les accions que actuen sobre ell: 
 

• Accions directes, generades per les càrregues que actua directament sobre el 
diafragma. En aquest cas utilitzem el carro. 
 

• Accions provinents de les xapes, que es recolzen sobre el diafragma, entre elles, 
les originades pel vent. 

 
Es realitza un model de càlcul amb el programa Robot Analisis on es planteja que els 
esforços que es generen a les cantonades d’un diafragma entremig pla. 
 
El mode de càlcul utilitzat és un model de barres amb la geometria corresponent dels 
diversos rigiditzadors del diafragma i les característiques mecàniques de la secció 
resistent corresponen a la geometria pròpia del rigiditzador disposat més la part 
col·laborant de la xapa a que es troba unida (igual 2*10*tw*(235/345)1/2) tal com es 
troba definit a la normativa RPX-95. 
 
 
Càrregues considerades  
 

1. Pes propi metàl·lic: 51,64 [kN/m] · 2,0 [m] = 103,28   [kN] 
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2. Pes propi formigó:  78,23 [kN/m] · 2,0 [m] = 156,45   [kN] 

 
3. Càrregues mortes:   50,36 [kN/m] · 2,0 [m] = 100,72   [kN] 

 
4. Vehicle de 600 [kN]: 525 [kN] 
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Esfuerzos - Caso: 1 (Calaix Metàl·lic)
Valores
1

 - Caso: 1 (Calaix Metàl·lic)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1 4A8 1
Selección 1 4A8 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Calaix Metàl·lic)

Barra/Nudo/Caso FX (kN)

1/ 1/ 1 0.0
1/ 2/ 1 0.0
4/ 4/ 1 113.09
4/ 1/ 1 113.09
5/ 1/ 1 0.77
5/ 5/ 1 0.77
6/ 5/ 1 0.77
6/ 2/ 1 0.77
7/ 2/ 1 113.09
7/ 6/ 1 113.09
8/ 6/ 1 -44.97
8/ 4/ 1 -44.97
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Esfuerzos:1 - Caso: 1 (Càrregues Mortes)
Valores
1

 - Caso: 1 (Càrregues Mortes)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1 4A8 1
Selección 1 4A8 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Càrregues Mortes)

Barra/Nudo/Caso FX (kN)

1/ 1/ 1 0.0
1/ 2/ 1 0.0
4/ 4/ 1 110.30
4/ 1/ 1 110.30
5/ 1/ 1 0.77
5/ 5/ 1 0.77
6/ 5/ 1 0.77
6/ 2/ 1 0.77
7/ 2/ 1 110.30
7/ 6/ 1 110.30
8/ 6/ 1 -43.86
8/ 4/ 1 -43.86
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Esfuerzos - Caso: 1 (Llosa)
Valores
1

 - Caso: 1 (Llosa)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1 4A8 1
Selección 1 4A8 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Llosa)

Barra/Nudo/Caso FX (kN)

1/ 1/ 1 0.0
1/ 2/ 1 0.0
4/ 4/ 1 171.04
4/ 1/ 1 171.04
5/ 1/ 1 0.77
5/ 5/ 1 0.77
6/ 5/ 1 0.77
6/ 2/ 1 0.77
7/ 2/ 1 171.04
7/ 6/ 1 171.04
8/ 6/ 1 -68.01
8/ 4/ 1 -68.01
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[kN]

Fecha : 24/09/10 Página : 2

Esfuerzos:1 - Caso: 1 (Vehicle de 600 [kN])
Valores
1

 - Caso: 1 (Vehicle de 600 [kN])

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1 4A8 1
Selección 1 4A8 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Vehicle de 600 [kN])

Barra/Nudo/Caso FX (kN)

1/ 1/ 1 0.0
1/ 2/ 1 0.0
4/ 4/ 1 0.53
4/ 1/ 1 0.53
5/ 1/ 1 -141.42
5/ 5/ 1 -141.42
6/ 5/ 1 142.96
6/ 2/ 1 142.96
7/ 2/ 1 572.71
7/ 6/ 1 572.71
8/ 6/ 1 -227.71
8/ 4/ 1 -0.21
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Esfuerzos - Caso: 1 (Vent Transversal)
Valores
1

 - Caso: 1 (Vent Transversal)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A6 1
Selección 1A6 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Vent Transversal)

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1/ 1 -32.77 2.10 -3.88
1/ 2/ 1 -32.77 1.23 2.78
2/ 2/ 1 5.15 -9.31 1.56
2/ 3/ 1 -5.15 13.41 4.91
3/ 3/ 1 16.38 -0.01 -0.11
3/ 4/ 1 -24.58 0.27 1.76
4/ 4/ 1 266.91 19.72 -5.70
4/ 1/ 1 257.38 -3.34 7.69
5/ 5/ 1 -0.13 -0.59 0.76
5/ 1/ 1 0.13 -0.94 -1.16
6/ 5/ 1 -32.90 0.69 -0.71
6/ 2/ 1 -32.64 0.34 0.57
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Tensiones - Caso: 1 (Vent Transversal)
Envolvente
1

 - Caso: 1 (Vent Transversal)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A6 1
Selección 1A6 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Vent Transversal)

Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

1/ 1/ 1 8.45>> -31.45 19.95 -19.95 -11.50
1/ 2/ 1 2.80<< -25.81 14.30 -14.30 -11.50
1/ 2/ 1 2.80 -25.81>> 14.30 -14.30 -11.50
1/ 1/ 1 8.45 -31.45<< 19.95 -19.95 -11.50
1/ 1/ 1 8.45 -31.45 19.95>> -19.95 -11.50
1/ 2/ 1 2.80 -25.81 14.30<< -14.30 -11.50
1/ 2/ 1 2.80 -25.81 14.30 -14.30>> -11.50
1/ 1/ 1 8.45 -31.45 19.95 -19.95<< -11.50
1/ 1/ 1 8.45 -31.45 19.95 -19.95 -11.50>>
1/ 1/ 1 8.45 -31.45 19.95 -19.95 -11.50<<
2/ 3/ 1 17.93>> -21.02 19.48 -19.48 -1.54
2/ 2/ 1 7.73<< -4.65 6.19 -6.19 1.54
2/ 2/ 1 7.73 -4.65>> 6.19 -6.19 1.54
2/ 3/ 1 17.93 -21.02<< 19.48 -19.48 -1.54
2/ 3/ 1 17.93 -21.02 19.48>> -19.48 -1.54
2/ 2/ 1 7.73 -4.65 6.19<< -6.19 1.54
2/ 2/ 1 7.73 -4.65 6.19 -6.19>> 1.54
2/ 3/ 1 17.93 -21.02 19.48 -19.48<< -1.54
2/ 2/ 1 7.73 -4.65 6.19 -6.19 1.54>>
2/ 3/ 1 17.93 -21.02 19.48 -19.48 -1.54<<
3/ 3/ 1 7.58>> 6.10 0.74 -0.74 6.84
3/ 4/ 1 1.77<< -22.30 12.03 -12.03 -10.26
3/ 3/ 1 7.58 6.10>> 0.74 -0.74 6.84
3/ 4/ 1 1.77 -22.30<< 12.03 -12.03 -10.26
3/ 4/ 1 1.77 -22.30 12.03>> -12.03 -10.26
3/ 3/ 1 7.58 6.10 0.74<< -0.74 6.84
3/ 3/ 1 7.58 6.10 0.74 -0.74>> 6.84
3/ 4/ 1 1.77 -22.30 12.03 -12.03<< -10.26
3/ 3/ 1 7.58 6.10 0.74 -0.74 6.84>>
3/ 4/ 1 1.77 -22.30 12.03 -12.03 -10.26<<
4/ 1/ 1 107.65>> 46.61 30.52 -30.52 77.13
4/ 4/ 1 102.61<< 57.36 22.62 -22.62 79.98
4/ 4/ 1 102.61 57.36>> 22.62 -22.62 79.98
4/ 1/ 1 107.65 46.61<< 30.52 -30.52 77.13
4/ 1/ 1 107.65 46.61 30.52>> -30.52 77.13
4/ 4/ 1 102.61 57.36 22.62<< -22.62 79.98
4/ 4/ 1 102.61 57.36 22.62 -22.62>> 79.98
4/ 1/ 1 107.65 46.61 30.52 -30.52<< 77.13
4/ 4/ 1 102.61 57.36 22.62 -22.62 79.98>>
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Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

4/ 1/ 1 107.65 46.61 30.52 -30.52 77.13<<
5/ 1/ 1 17.45>> -17.33 17.39 -17.39 0.06
5/ 5/ 1 11.33<< -11.44 11.39 -11.39 -0.06
5/ 5/ 1 11.33 -11.44>> 11.39 -11.39 -0.06
5/ 1/ 1 17.45 -17.33<< 17.39 -17.39 0.06
5/ 1/ 1 17.45 -17.33 17.39>> -17.39 0.06
5/ 5/ 1 11.33 -11.44 11.39<< -11.39 -0.06
5/ 5/ 1 11.33 -11.44 11.39 -11.39>> -0.06
5/ 1/ 1 17.45 -17.33 17.39 -17.39<< 0.06
5/ 1/ 1 17.45 -17.33 17.39 -17.39 0.06>>
5/ 5/ 1 11.33 -11.44 11.39 -11.39 -0.06<<
6/ 5/ 1 -3.90>> -25.26 10.68 -10.68 -14.58
6/ 2/ 1 -5.96<< -22.97 8.51 -8.51 -14.47
6/ 2/ 1 -5.96 -22.97>> 8.51 -8.51 -14.47
6/ 5/ 1 -3.90 -25.26<< 10.68 -10.68 -14.58
6/ 5/ 1 -3.90 -25.26 10.68>> -10.68 -14.58
6/ 2/ 1 -5.96 -22.97 8.51<< -8.51 -14.47
6/ 2/ 1 -5.96 -22.97 8.51 -8.51>> -14.47
6/ 5/ 1 -3.90 -25.26 10.68 -10.68<< -14.58
6/ 2/ 1 -5.96 -22.97 8.51 -8.51 -14.47>>
6/ 5/ 1 -3.90 -25.26 10.68 -10.68 -14.58<<
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Fecha : 16/10/10 Página : 1

Vista - Def. exacta; casos: 1 (Vent Transversal)



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 
Autor :  Jordi Santana Valls Archivo : Diafragmes intermitjos_Corba.rtd
Dirección :  Proyecto : Diafragmes intermitjos_Corba

Fecha : 16/10/10 Página : 1

Vista - casos: 1 (Corba)
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Vista - MY; casos: 1 (Corba)
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Vista - FX; casos: 1 (Corba)
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Vista - FZ; casos: 1 (Corba)
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Esfuerzos - Caso: 1 (Corba)
Valores
1

 - Caso: 1 (Corba)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A6 1
Selección 1A6 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Corba)

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1/ 1 0.0 8.19 -19.46
1/ 2/ 1 0.0 8.19 13.31
2/ 2/ 1 -245.54 -21.94 -1.85
2/ 3/ 1 -278.75 54.71 24.94
3/ 3/ 1 65.54 6.14 -7.17
3/ 4/ 1 98.30 3.07 6.09
4/ 4/ 1 16.93 145.57 -72.09
4/ 1/ 1 -16.93 67.42 102.01
5/ 5/ 1 -393.22 -3.33 2.05
5/ 1/ 1 -393.22 -3.33 -6.27
6/ 5/ 1 0.0 1.54 -1.28
6/ 2/ 1 0.0 1.54 2.56
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Tensiones - Caso: 1 (Corba)
Valores
1

 - Caso: 1 (Corba)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A6 1
Selección 1A6 1

Número total 6 1
Número seleccionado 6 1

 - Caso: 1 (Corba)

Barra/Nudo/Caso S max (MPa) S min (MPa) S max(My) 
(MPa)

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

1/ 1/ 1 100.13 -100.13 100.13 -100.13 0.0
1/ 2/ 1 68.51 -68.51 68.51 -68.51 0.0
2/ 2/ 1 -66.25 -80.90 7.33 -7.33 -73.58
2/ 3/ 1 15.44 -182.50 98.97 -98.97 -83.53
3/ 3/ 1 76.35 -21.62 48.99 -48.99 27.37
3/ 4/ 1 82.69 -0.59 41.64 -41.64 41.05
4/ 4/ 1 291.15 -281.00 286.07 -286.07 5.07
4/ 1/ 1 399.75 -409.90 404.83 -404.83 -5.07
5/ 5/ 1 -143.60 -204.99 30.70 -30.70 -174.30
5/ 1/ 1 -80.29 -268.31 94.01 -94.01 -174.30
6/ 5/ 1 19.19 -19.19 19.19 -19.19 0.0
6/ 2/ 1 38.37 -38.37 38.37 -38.37 0.0
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Vista - Def. exacta; casos: 1 (Corba)
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Per a realitzar les comprovacions de resistència mínimes amb els rigiditzadors que 
formen el diafragma s’ha de verificar que: 
 

30≤
s

s

t

h
 

 

10≤
bs

s

t

b
 

 
En el cas dels diafragmes entremitjos tenim tres tipus diferents per verificar que són els 
que corresponen al perfil superior IPE 180, als laterals que tenen un cantell de 250 mm i 
un espessor de 10 mm i per últim el que està disposat inferiorment de 200 mm i un 
espessor de 10 mm. 
 
 

3055,27
3,5

146 ≤=  

 

3025
10

250 ≤=  

 

3020
10

200 ≤=  

 
L’altre comprovació és referent a l’ample de les ales i al seu espessor, tenim tres tipus 
diferents per verificar que són els que corresponen al perfil superior IPE 180, als laterals 
que tenen un cantell de 125 mm i un espessor de 18 mm i per últim el que està disposat 
inferiorment de 150 mm i un espessor de 18 mm. 
 

1069,5
8

5,45 ≤=  

 

1094,6
18

125 ≤=  

 

1033,8
18

150 ≤=  

 
Per tant, compleixen amb la verificació de la resistència mínima. 
 
En la condició de resistència cal verificar que la força de compressió del perfil a 
col·locar no excedeixi l’axial màxim de vinclament. 
 
A partir dels càlculs realitzats amb el programa, hem generat un estat màxim de torsió. 
Els esforços màxims que suportaran els perfils exterior són: 
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• N1 = 142,96 [kN] 
• N2 = 572,71 [kN] 
• N3 = 227,71 [kN] 

 
La condició de resistència ha d’acomplir que: 
 

a

tw
sdTd

d
VN

γ
ττ ⋅⋅

−=  

 
Aquesta condició es verifica en els tres perfils del diafragma intermig. 
 
8.5.4.  Condicions de rigidesa mínima dels diafragmes d’estreps i piles 
 
La rigidesa del diafragma per a diafragmes de tipus marc és: 
 
 

h

IE
K w

D ⋅
⋅⋅

=
0

24

α
 

 
on α0 es calcula mitjançant la següent expressió: 
 

( )

( ) ( )
2

0 6

3
2

1

w

lu

w

lu

w

lu

I

II

b

h

I

II

I

II

h

b

⋅
⋅






 ⋅+
+

+⋅
+






⋅
+=α  

 
( )

( ) ( )
( )

1
10125,1

3333,11
1

10125,1

10125,110125,1

4

5,16

10125,1

10125,110125,1

10125,1

10125,110125,13

5,1

4
2

1
11

211

1111

11

1111

11

1111

0 =
⋅

+=

⋅

⋅⋅⋅⋅






 ⋅+
⋅

⋅+⋅
⋅

⋅+⋅⋅+






⋅
+=α

 
Per tant, la rigidesa del diafragma val: 
 

20
118

0

1078,3
5,1

10125,1101,22424
⋅=⋅⋅⋅⋅=

⋅
⋅⋅

=
h

IE
K w

D α
[kN·m] 

 
La rigidesa del distorsional KDw és: 
 

h

IE
K w

Dw ⋅
⋅⋅

=
0

24

α
 

 
on α0 es calcula mitjançant la següent expressió: 
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( )

( ) ( )
2

0 6

3
2

1

w

lu

w

lu

w

lu

I

II

b

h

I

II

I

II

h

b

⋅
⋅






 ⋅+
+

+⋅
+






⋅
+=α  

 
on els valors de Iu, Iw i Il es calculen amb les següents expressions: 
 

( )2

3

112 υ−⋅
= u

u

t
I  

 

( )2

3

112 υ−⋅
= w

w

t
I  

 

( )2

3

112 υ−⋅
= l

l

t
I  

 
Per tant, les inèrcies són les que es mostren a continuació: 
 

( )
( ) 037,0

3,0112

10400
2

33

=
−⋅
⋅=

−

uI [m4] 

 
( )

( ) 037,0
3,0112

10400
2

3

=
−⋅
⋅=

−

wI [m4] 

 
( )

( ) 037,0
3,0112

10400
2

3

=
−⋅
⋅=

−

lI [m4] 

 
el valor de α0 és: 
 
 

( )

( ) ( )
( )

36,3
287,2

41,5
1

037,0

037,0037,0

4

5,16

037,0

037,0037,0

037,0

037,0037,03

5,1

4
2

1

2

0 =+=
⋅⋅







 ⋅++

+⋅+






⋅
+=α  

 
 
 
amb el valor de α0 i la inèrcia Iw calculem la rigidesa distorsional: 
 

16
118

10125,1
5,136,3

10125,1101,224 ⋅=
⋅

⋅⋅⋅⋅=DwK [kN·m] 
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500.1400.8 >  
 

 
8.5.4.1.   Condicions de resistència dels diafragmes d’estreps i piles 
 
Per a realitzar les comprovacions de resistència mínimes amb els rigiditzadors que 
formen el diafragma s’ha de verificar que: 
 

10≤
s

s

t

h
 

 
 
En el cas d’estreps i piles tenim un cantell de 1.500 mm i un espessor de 400 mm. 
 
 

1075,3
400

500.1 ≤=  

Per tant, compleixen amb la verificació de la resistència mínima. 
 
La compressió última dels estreps ha de verificar els següents càlculs corresponents al 
vinclament i a la flexió: 
 
Vinclament: 
 

80,123
345

235
1510

235
10 =⋅⋅=⋅⋅=

y
w f

td mm 

 
02241,0=A m2 

00034161,0=yI m4 

00038535,0=zI m4 
 

45,731.7000.34502241,0 =⋅=⋅= ysr fAN [kN] 

 
( ) ( )

( )
2,685.491

5,18,0

00034161,0101,2
2

82

2

2

=
⋅
⋅⋅⋅=

⋅⋅
= ππ

p

e
E L

IE
N [kN] 

 

125,0==
E

r

N

Nλ  

 

( )[ ] ( )[ ] 479,0125,02,0125,076,015,02,015,0 22 =+−⋅+⋅=+−⋅+⋅= λλαφ  
 

026,1
125,0479,0479,0

11
2222

=
++

=
++

=
λφφ

χ  
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( ) 11,046,1min ==χ  

59,028.7
1,1

000.345
02241,01, =⋅⋅=⋅⋅=

a

y
sRdP

f
AN

γ
χ [kN] 

 

dRdP NN ≥,  

 
 

55,391.159,028.7 ≥  
 
Flexió: 
 
El moment de càlcul és el següent: 
 

32,087.25,155,391.1 =⋅=⋅= dNM EdEd [kN·m] 

 
El tallant de càlcul és: 
 

55,391.1== EdEd NV [kN] 

 
Realitzem la comprovació de Von Misses: 
 

02,557.71
0218775,0

75,032,087.22/
=⋅=

⋅
=

I

hM Ed
nσ [kpa] 

 

67,846.61
015,05,1

55,391.1 =
⋅

=
⋅

=
eh

VEdτ [kpa] 

 

000.34528,823.12867,846.61302,557.713 2222 <=⋅+=⋅+= τσσ co  

 
Per tant compleix tant la verificació de la inestabilitat com la de la flexió. 
 
La compressió última de les piles ha de verificar els següents càlculs corresponents al 
vinclament i a la flexió: 
 
Vinclament: 
 

60,247
345

235
3010

235
10 =⋅⋅=⋅⋅=

y
w f

td mm 

 
042144,0=A m2 

00049783,0=yI m4 

00131869,0=zI m4 
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68,539.14000.345042144,0 =⋅=⋅= ysr fAN [kN] 

 
( ) ( )

( )
34,535.716

5,18,0

00049783,0101,2
2

82

2

2

=
⋅
⋅⋅⋅=

⋅⋅
= ππ

p

e
E L

IE
N [kN] 

 

142,0==
E

r

N

Nλ  

 

( )[ ] ( )[ ] 532,0142,02,0142,076,015,02,015,0 22 =+−⋅+⋅=+−⋅+⋅= λλαφ  
 

924,0
142,0532,0532,0

11
2222

=
++

=
++

=
λφφ

χ  

 
( ) 11,046,1min ==χ  

89,217.13
1,1

000.345
042144,01, =⋅⋅=⋅⋅=

a

y
sRdP

f
AN

γ
χ [kN] 

 

dRdP NN ≥,  

 
 

3,892.689,217.13 ≥  
 
Flexió: 
 
El moment de càlcul és el següent: 
 

45,338.105,13,892.6 =⋅=⋅= dNM EdEd [kN·m] 

 
El tallant de càlcul és: 
 

3,892.6== dEd NV [kN] 

 
Realitzem la comprovació de Von Misses: 
 

83,648.186
041321,0

75,045,338.102/
=⋅=

⋅
=

I

hM Ed
nσ [kpa] 

 

22,162.153
03,05,1

3,892.6 =
⋅

=
⋅

=
eh

VEdτ [kpa] 

 

000.3452,943,32422,162.153383,648.1863 2222 <=⋅+=⋅+= τσσ co  
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Per tant compleix tant la verificació de la inestabilitat com la de la flexió. 
 
8.6.   DIMENSIONAMENT DE LA CONNEXIÓ BIGA – LLOSA 
 
8.6.1.   Connectors 
 
8.6.1.1.   Introducció als connectors 
 
En ponts d’estructura mixta és essencial que el formigó i l’acer treballin de forma 
conjunta. Per això, també ho és assegurar que la connexió té capacitat per transmetre els 
esforços rasants que es generen en les superfícies de contacte entre els dos materials, 
amb unes deformacions relatives suficientment petites perquè, en la pràctica, no s’hagi 
de prendre en consideració. 
 
8.6.1.2.   Exigències constructives dels connectors 
 
S’utilitzaran perns connectors, atès que, són els que s’utilitzen amb més freqüència en la 
construcció de ponts mixtes. Els perns són unes tiges amb cap, amb les característiques 
mecàniques següents:  
 

• Tensió de ruptura:  >415 Mpa 
• Límit elàstic   >345 Mpa 
• Elongació   >20 % 
• Estricció   >50% 

 
Es subministren amb una làmina de fundent en el seu extrem per afavorir la formació de 
l’arc en el procés de soldadura automàtic. La soldadura, durant la fusió, es protegeix de 
la intempèrie mitjançant un anell ceràmic que posteriorment s’elimina.  
 
Els perns que s’utilitzaran seran de 19 mm, que equivalen a (3/4“), de diàmetre. Les 
dimensions del cap seran de: 
 

5,28195,15,1 12 =⋅=⋅≥ dd mm 
 

6,7194,04,0 1 =⋅=⋅≥ dk mm 
 
on, 
 
d2 ample del cap 
k espessor del cap 
 
D’altre banda, per raons constructives, s’han de mantenir unes distàncies mínimes i 
màximes aconsellables. 
 

a) Distància mínima entre perns connectadors i entre aquests i la cantonada, en el 
cas de lloses massisses 
 

50min =d mm 



  Annex de càlcul d’estructures 

97 

 

 
b)  Distància màxima 

 
800max ≤d mm 

6max ≤d  vegades l’espessor de la llosa 

 
c) Distàncies màximes per evitar inestabilitats locals 

 

y
L f

td
235

22 ⋅⋅≤  

 

 
y

T f
td

235
35 ⋅⋅≤  

 

 
y

V f
td

235
9 ⋅⋅≤  

 
En general, és convenient que les distàncies màximes entre connectadors i d’aquests a la 
cantonada de la xapa i a l’eix de les ànimes no superin aquests últims valors, més 
exigents que els anteriorment establerts. 
 
8.6.1.3.   Resistència última dels perns connectors 
 
L’esforç rasant últim que pot transmetre un pern connectador està limitat per la 
capacitat del formigó per suportar les tensions localitzades que es generen en el contacte 
amb el pern o per el  cisallament del propi pern. 
 
Ambdues limitacions es poden quantificar aplicant les exigències que figuren a 
continuació. 
 

a) Limitació per capacitat del formigó 
 

v
cckRd EfdP

γ
α 1

29,0 2 ⋅⋅⋅⋅⋅=  

 
Com que tenim un formigó tipus HA-30 i el diàmetre del pern és de 19 mm, prenent 
com a γv = 1,25 i Ec = 10.000 ·(fck + 8)(1/2), la capacitat del fomigó en [kN], és: 
 

9,83=RdP  

 
b) Limitació per cisallament del pern 

 

v
uRd

d
fP

γ
π 1

4
8,0

2

⋅⋅⋅⋅=  
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Prenent com a valor de fu = 450 Mpa, tenim: 
 
 

6,81=RdP [kN] 

 
Una dels avantatges dels perns connectadors és que, degut a la seva simetria, la seva 
capacitat última per transmetre rasants és la mateixa en qualsevol direcció i, per tant, no 
cal orientar-los. 
 
8.6.1.4.   Dimensionament i distribució dels perns connectors 
 
En aquest apartat, una vegada ja hem decidit el tipus i les característiques dels 
connectors que s’utilitzaran, es determina el seu número i la seva distribució. 
 
Els perns connectors tenen un comportament molt més dúctil i és acceptable que 
l’envoltant de rasants superi en algunes zones la capacitat resistent que els perns 
disposats, sempre que globalment la seva resistència sigui major que la sol·licitació. 
 
Tenint en compte la distribució de prelloses i la llei de rasant, es proposa la distribució 
dels perns en funció de les unitats de prelloses. 
 
Tram 1-1:  561 perns en total 
 
Proposta: 
 
  3 perns, 4 files  Per prellosa: 14 ut · núm. files · 2 alvèols 
  3 perns, 3 files   
 
3 prelloses · 14 ut · 4 files · 2 alvèols = 336 ut 
3 prelloses · 14 ut · 3 files · 2 alvèols = 252 ut 
 
En total 588 perns en total. En el primer tram 60 % de perns i en el segon tram un 40 %, 
a sumar als corresponents al diafragma. 

68
1211

11 =
+ AA

A
% 

 
Tram 1-2:  919 perns en total 
 
Proposta: 
 
  3 prelloses amb 3 perns/fila   
  4,5 prelloses amb 6 perns/fila  
 
3 prelloses · 14 ut · 3 files · 2 alvèols = 252 ut 
3 prelloses · 14 ut · 6 files · 2 alvèols = 756 ut 
 
En total 1008 perns en total. En el primer tram 80 % de perns i en el segon tram un 20 
%, a sumar als corresponents al diafragma de la pila. 
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2,0
2121

22 =
+ AA

A
% 

 
Tram 2-1:  1092 perns en total 
 
La distribució i la llei de rasant és quasi igual que en el tram 1-2. Es disposa la mateixa 
distribució de perns amb la verificació: 
 
1,5 prelloses; 6 perns 
2 prelloses; 2 perns 
1,5 prelloses; 2 perns 
 
8.6.1.5.   Verificació de l’esforç rasant últim 
 
La transferència d’esforços rasants dels perns connectors a la llosa de formigó exigeix la 
comprovació de les superfícies potencials de ruptura.  
 
S’ha de comprovar que en ambdues superfícies la seva capacitat per transmetre rasants 
HRd és superior a la que generen els perns connectors, essent: 
 

s

sk
tscvRdRd

f
AAH

γ
τ ⋅+⋅⋅= 5,2  

 
Per formigons normals η = 1. 
 
El valor de τRd = 0,33Mpa per a un formigó de 30 Mpa de resistència característica. 
 
Si denominem Ata l’armadura superior en sentit transversal de la llosa i Ab a l’armadura 
inferior, la secció d’armadures Ats que completarà la capacitat resistent de la superfície, 
serà la que correspon a les armadures que travessen aquesta superfície.  
 
Així tenim: 
 
Secció 1-1: 
 

000.60021000300 =⋅⋅=cvA mm2 

 
20φ=tsA a 94.215,0 = mm2/m 

 

( ) 315.2
15,1

500
094.22000.60033,015,21 =⋅⋅+⋅⋅⋅=RdH [kN] 

 

( ) 400.2
5,1

30
000.60012,02 =+⋅⋅=RdH [kN] 

 

( ) ( )( ) 315.2,min 21 == RdRdRd HHH [kN] 
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Secció 2-2: 
 

000.860100013021000600 =⋅⋅+⋅=cvA mm2 

 

tts sA /
4

2
2φπ ⋅⋅=  ( 16φ a 20,0 ) 

 

( ) 734.18,4348,010.2000.86033,015,21 =⋅+⋅⋅⋅=RdH [kN] 

 

( ) 440.3
5,1

30
000.86012,02 =+⋅⋅=RdH [kN] 

 

( ) ( )( ) 734.1,min 21 == RdRdRd HHH [kN] 

 
D’altre banda, existeix un límit per a la contribució de les armadures i, per tant, un valor 
màxim per les armadures que es poden disposar per absorbir els esforços rasants: 
 

s

sk
cvRd

f
AH

γ
η ⋅⋅⋅≤ 20,0  

 
La seguretat de la secció es verifica si es compleix la condició: 
 

Rdsd HH ≤  

 
on, 
 
Hsd esforç rasant de càlcul/long 
HRd esforç rasant últim de càlcul 
 
Una vegada descomptades les tensions corresponents al pes propi i la llosa de formigó, 
per tractar-se d’una construcció sense estintolar). 
 

952.1=sdH [kN] 

 

Rdsd HH >  en pila de secció 2-2 no verifica 

Rdsd HH <  en pila de secció 1-1 verifica 

 
 

( ) 21810734.1952.1 3 =⋅−=− Rdsd HH  [kN] 

 
 

501

15,1

500

10218 3

, =









⋅=necsA  mm2/m→  163φ  entre nervis 
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8.7.   DIMENSIONAMENT DE LA PRELLOSA DEL TAULER 
 
8.7.1.   Models de càlcul del tauler 
 
L’execució del tauler mitjançant prelloses de formigó fa que el comportament 
estructural del mateix sigui evolutiu, amb dues fases diferenciades, aquella on la 
prellosa és l’element resistent i la càrrega és el formigó fresc i la situació en servei per 
la resta de càrregues on l’element resistent és tota la llosa de formigó. 
 
Aquest càlcul, cal doncs efectuar-lo en dues fases diferents. A tal efecte s’han 
desenvolupat dos models de càlcul: 
 
Model prellosa: Correspon al càlcul en fase de construcció amb la secció resistent de la 
prellosa i el formigó fresc com a única càrrega present. 
 
Model llosa: Càlcul de les accions permanents i variables sobre la llosa a secció 
complerta. Correspon a cas en servei sense tenir en compte les càrregues puntuals del 
vehicle de la instrucció. 
 
Estructuralment, la llosa superior és una biga de 3 trams de (2,85 + 5,30 + 2,85) metres, 
recolzada sobre els calaixos metàl·lics. 
 
8.7.2.   Càlcul de les lleis d’esforços de la prellosa 
 
Es realitza un model de barres amb dos recolzaments que representen els punts més 
allunyats de les ales del calaix. 
 
Les característiques de les seccions estan avaluades per metre lineal i són un total de 
dues. Una correspon a la secció complerta per metre lineal de la prellosa tant als 
voladissos com a les zones centrals i l’altre correspon a la zona d’unió entre la llosa i el 
calaix i correspon exclusivament als nervis de la prellosa.  
 
La única càrrega considerada és el pes propi de la prellosa (es té en compte de forma 
automàtica pel programa) i el pes propi del formigó fresc. 
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Autor :  Jordi Santana Valls Archivo : Prellosa.rtd
Dirección :  Proyecto : Prellosa

Fecha : 25/09/10 Página : 1

Vista - MY; casos: 1 (Pes propi formigó)
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Vista - FZ; casos: 1 (Pes propi formigó)



TITULO DEL PROYECTO

Proyecto: Prellosa

Autor: Jordi Santana Valls



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 
Autor :  Jordi Santana Valls Archivo : Prellosa.rtd
Dirección :  Proyecto : Prellosa

Fecha : 25/09/10 Página : 2

Esfuerzos:1 - Caso: 1 (Pes propi formigó)
Valores
1

 - Caso: 1 (Pes propi formigó)

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A3 1
Selección 1A3 1

Número total 3 1
Número seleccionado 3 1

 - Caso: 1 (Pes propi formigó)

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1/ 1 0.0 0.00 -0.00
1/ 2/ 1 0.0 -81.64 -101.00
2/ 2/ 1 0.0 105.92 -101.00
2/ 3/ 1 0.0 -105.92 -101.00
3/ 3/ 1 0.0 81.64 -101.00
3/ 4/ 1 0.0 0.0 0.00



  Annex de càlcul d’estructures 

102 

 

8.7.3.   Verificació de l’E.L.U. de ruptura per tensions normals 
 
En aquest apartat es comprova l’Estat Límit Últim de ruptura per flexió longitudinal de 
l’estructura d’acord amb els criteris de la Normativa espanyola vigent (EHE). 
 
A continuació es mostra un detall de la secció de la prellosa i es calculen les 
característiques geomètriques i mecàniques de la prellosa. 
 

 
Figura 8.7.3.1. Detall de la prellosa 

 
Les característiques geomètriques i mecàniques de la prellosa són: 
 

03,020,015,0 =⋅=A m2  →  0375,0
8,0

03,0 = m2/m 

 

0001,020,015,0
12

1 3 =⋅⋅=I m4 →  000125,0
8,0

=I
m4/m 

 
Les característiques geomètriques i mecàniques de la llosa són: 
 

2424,0=prellosaA m2  →  101,0
8,0

2424,0 = m2/m 

 

0005879,0=prellosaI m4 →  000245,0
8,0

0005879,0 = m4/m 

 
Fletxa del voladís: 
 

87,0=volf cm  →  316/L  (valor admissible) 

 
El moment del voladís degut al pes propi del formigó fresc és: 
 

101=volM  kN·m (sense majorar) 

 
35,13610135,1, =⋅=⋅= volfvold MM γ  kN·m  

   
La secció necessària del voladís és: 
 
 610, =necsA mm2/m 

 
Aquesta  àrea equival a disposar 2�25 + C �8 a 0,15 
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El moment al centre llum degut al pes propi del formigó fresc és: 
 

34,39=centreM  kN·m (sense majorar) 

 
11,5334,3935,1, =⋅=⋅= centrefcentred MM γ  kN·m  

 
La secció necessària del centre llum és: 
 
 1,273, =necsA mm2/m 

 
Aquesta  àrea equival a disposar 3�12 inferior. Es disposarà un armat superior per les 
accions en servei. 
 
8.7.4.   Verificació de l’E.L.U. de ruptura per tensions tangencials 
 
En aquest apartat es comprova l’Estat Límit Últim de ruptura per tensions tangencials 
de l’estructura d’acord amb els criteris de la Normativa espanyola vigent (EHE). 
 
Els càlculs que s’han realitzat en aquest apartat són els següents: 
 

• Dimensionament a tallant 
 

( )[ ] βρξ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= dbfV ckcu 0
3/1

110010,0  

 
 

( )[ ] 16,27118,02,04502,0100155,210,0 3/1 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=cuV [kN] 

 

cud VV ≤  

 

θ
αθ

2011 cot1

cotcot

g

gg
dbfKV cdu +

+⋅⋅⋅⋅=  

 
 

13,253
45cot1

90cot45cot
18,02,0181

21 =
+

+⋅⋅⋅⋅=
g

gg
Vu  [kN] 

 

1ud VV ≤  

 
 
Per tant, es disposarà l’armadura a tallant que es mostra a continuació: 
 
3�6   a 120 mm 
3�8   a 120 mm 
3�10 a 120 mm 
3�12 a 120 mm 
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8.8.   DIMENSIONAMENT DE LA LLOSA DEL TAULER 
 
Es realitza un model de barres amb dos recolzaments, corresponents als eixos de les 
ànimes del calaix metàl·lic. 
 
La secció resistent és el total de la llosa de formigó, amb secció variable als voladissos, 
amb un màxim de 0,30 m a l’arrencada del mateix i un mínim de 0,24 m. 
 
Les càrregues a les que està sotmesa la llosa són: 
 
Càrregues permanents: 
 
Pes propi de la llosa: γ = 25 [kN/m3] 
 
Càrregues mortes: 
 
Barrera-imposta, p2 = 13,34 [kN/m] 
Pes de paviment calçada: : γ = 23 [kN/m3] (Espessor 8 cm) (increment 50%) 
 
Càrregues variables: 
 
Vehicle de 600 [kN] de la instrucció 
Sobrecàrrega repartida de 4,0 [kN/m2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO DEL PROYECTO

Proyecto: llosa

Autor: Jordi Santana Valls



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 
Autor :  Jordi Santana Valls Archivo : llosa.rtd
Dirección :  Proyecto : llosa

Fecha : 28/09/10 Página : 2

Esfuerzos:1 - Casos:  1A5 7 8 10 11  
Valores
1

 - Casos:  1A5 7 8 10 11  

Filtrar Barra Caso

Lista completa 1A3 1A11
Selección 1A3 1A5 7 8 10 11

Número total 3 11
Número seleccionado 3 9

 - Casos:  1A5 7 8 10 11  

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 1/ 1 0.0 0.00 -0.00
1/ 1/ 2 0.0 -13.34 0.0
1/ 1/ 3 0.0 -0.00 0.00
1/ 1/ 4 0.0 0.00 -0.00
1/ 1/ 5 0.0 -0.00 0.00
1/ 1/ ELU+ 0.0 -10.67 0.00
1/ 1/ ELU- 0.0 -18.01 -0.00
1/ 1/ ELS+ 0.0 -13.34 0.00
1/ 1/ ELS- 0.0 -13.34 -0.00
1/ 2/ 1 0.0 -81.64 -101.00
1/ 2/ 2 0.0 -13.34 -38.02
1/ 2/ 3 0.0 -74.53 -92.10
1/ 2/ 4 0.0 -125.40 -178.69
1/ 2/ 5 0.0 -0.00 -0.00
1/ 2/ ELU+ 0.0 -135.60 -184.89
1/ 2/ ELU- 0.0 -416.93 -580.05
1/ 2/ ELS+ 0.0 -169.50 -231.12
1/ 2/ ELS- 0.0 -294.90 -409.81
2/ 2/ 1 0.0 105.92 -101.00
2/ 2/ 2 0.0 0.00 -38.02
2/ 2/ 3 0.0 96.91 -92.10
2/ 2/ 4 0.0 116.60 -178.69
2/ 2/ 5 0.0 -322.64 0.0
2/ 2/ ELU+ 0.0 273.82 -184.89
2/ 2/ ELU- 0.0 -146.80 -580.05
2/ 2/ ELS+ 0.0 202.83 -231.12
2/ 2/ ELS- 0.0 -3.21 -409.81
2/ 3/ 1 0.0 -105.92 -101.00
2/ 3/ 2 0.0 0.00 -38.02
2/ 3/ 3 0.0 -96.91 -92.10
2/ 3/ 4 0.0 -116.60 -178.69
2/ 3/ 5 0.0 -322.64 -1710.00
2/ 3/ ELU+ 0.0 -162.26 -184.89
2/ 3/ ELU- 0.0 -932.68 -3145.05
2/ 3/ ELS+ 0.0 -202.83 -231.12
2/ 3/ ELS- 0.0 -642.07 -2119.81
3/ 3/ 1 0.0 81.64 -101.00
3/ 3/ 2 0.0 13.34 -38.02
3/ 3/ 3 0.0 74.53 -92.10



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 
Autor :  Jordi Santana Valls Archivo : llosa.rtd
Dirección :  Proyecto : llosa

Fecha : 28/09/10 Página : 3

Barra/Nudo/Caso FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

3/ 3/ 4 0.0 125.40 -178.69
3/ 3/ 5 0.0 600.00 -1710.00
3/ 3/ ELU+ 0.0 1316.93 -184.89
3/ 3/ ELU- 0.0 135.60 -3145.05
3/ 3/ ELS+ 0.0 894.90 -231.12
3/ 3/ ELS- 0.0 169.50 -2119.81
3/ 4/ 1 0.0 0.0 0.00
3/ 4/ 2 0.0 13.34 0.00
3/ 4/ 3 0.0 0.00 0.00
3/ 4/ 4 0.0 -0.00 0.00
3/ 4/ 5 0.0 600.00 0.00
3/ 4/ ELU+ 0.0 918.01 -0.00
3/ 4/ ELU- 0.0 10.67 -0.00
3/ 4/ ELS+ 0.0 613.34 -0.00
3/ 4/ ELS- 0.0 13.34 -0.00
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8.8.1.   Verificació de l’E.L.U. de ruptura per tensions normals 
 
En aquest apartat es comprova l’Estat Límit Últim de ruptura per flexió longitudinal de 
l’estructura d’acord amb els criteris de la Normativa espanyola vigent (EHE). 
 
Els càlcul que s’han realitzat en aquest apartat són els següents: 
 

• Càlcul de l’envolvent d’esforços de flexió longitudinal per a l’acció del pes 
propi del formigó. 
 

• Dimensionament a flexió de les diverses seccions considerades. 
 

La secció necessària és: 552, =necsA mm2/m 

 
L’armat de la llosa es mostra als plànols. 
 
8.8.2.   Verificació de l’E.L.U. de ruptura per tensions tangencials 
 
En aquest apartat es comprova l’Estat Límit Últim de ruptura per tensions tangencials a 
l’estructura d’acord amb els criteris de la Normativa espanyola vigent (EHE). 
 
Els càlcul que s’han realitzat en aquest apartat són els següents: 
 

• Dimensionament a tallant 
 

( )[ ] βρξ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= dbfV ckcu 0
3/1

110010,0  

 
 

( )[ ] 34,130127,03,04500402,0100894,110,0 3/1 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=cuV [kN] 

 

cud VV ≤  

 

θ
αθ

2011 cot1

cotcot

g

gg
dbfKV cdu +

+⋅⋅⋅⋅=  

 
 

500.1
45cot1

90cot45cot
27,03,0121

21 =
+

+⋅⋅⋅⋅=
g

gg
Vu  [kN] 

 

1ud VV ≤  

 
 
Per tant, no es disposarà armadura a tallant. 
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9.   INTRODUCCIÓ ALS DISPOSITIUS DE RECOLZAMENT 
 
Els dispositius de recolzament són elements molt importants per la vida útil del pont, 
atès que, si deixen de complir la seva funció, poden crear molts problemes al llarg de la 
seva vida. És freqüent que amb el temps, si no reben l’atenció necessària, els aparells de 
recolzament deixin de complir les funcions per les que són dissenyats, i, així, hi ha 
ròtules que no giren i rodets que no roden, amb el que s’estan transmetent a les piles i 
als estreps forces i moments pels que no han estat calculats.  
 
Queda clar que els dispositius de recolzament són elements resistents, i no simples 
detalls constructius o “elements d’equipament del pont” com se’ls denomina moltes 
vegades. En aquest apartat tractarem la resistència intrínseca dels recolzaments sense 
entrar en el camp, molt més ampli, de la seva influència i interacció amb el 
comportament global de l’estructura. Tot i que , aquesta interacció, regida per un 
mecanisme hiperestàtic, resulta molt important, a causa de les grans variacions de 
flexibilitat interna que els dispositius introdueixen a l’estructura global.  
 
9.1.   RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 
 
9.1.1.   Aparells de neoprè “zunchado” 
 
La utilització del cautxú natural o sintètic, en blocs de planta rectangular o circular, amb 
xapes d’acer entreposades que el “zunchan” restringeixen la seva dilatació transversal, 
és molt corrent. A la figura s’indiquen dues configuracions d’aquests recolzaments. 
 

 
Figura 9.1.1.1. Tipus de dispositius de recolzament 

 
a) Xapes de “zunchado” vistes   b)  Xapes de “zunchado” ocultes 

 
Són dispositius de recolzament que no se’ls pot anomenar fixes o mòbils, ja que, 
realment són recolzaments elàstics de gran deformabilitat en la direcció horitzontal 
gràcies al baix valor del mòdul de rigidesa G del neoprè.  
 
L’espessor “e” de cada capa de neoprè varia entre 5 i 20 mm, essent el més corrent 8 ó 
19 mm. L’espessor normal de les capes d’acer entremigs és de 2 o 3 mm, i el dels 
extrems ( en el tipus (a)), 1 ó 1,5 mm. L’espessor total de neoprè (suma dels espessors 
de totes les capes) pot arribar a ser de 20 cm. 
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La designació d’una placa de neoprè “zunchado” es realitza tal com s’indica a 
continuació: 

a x b x n · (e + t) 
on, 
 
a i b  mesures del recolzament en planta 
n  número de capes unitàries 
e  espessor de capes unitàries 
t  espessor de la xapa de “zunchado” 
 
En la figura 9.1.1.2. s’expressa la funció de les xapes d’acer que asseguren, a l’impedir 
la dilatació lateral, una rigidesa vertical suficient de les plaques. 
 

 
Figura 9.1.1.2. Funció de les xapes d’acer 

 
a) Bloc de neoprè: 

 
Lliure : important deformabilitat vertical 
 

 
Figura 9.1.1.3. Deformabilitat vertical del neoprè 



    Annex de càlcul d’estructures 

108 

 

 
b) Bloc de neoprè 

 
“Zunchado”: petita deformabilitat vertical 
 
En ella s’hi aprecia com l’espessor unitari de les capes de neoprè influeix en la 
deformabilitat vertical. Per un mateix espessor total de cautxú, el dispositiu és tant més 
deformable en sentit vertical quant major és l’espessor de la capa unitària. El 
“zunchado” és necessari sempre que es mantingui l’adherència entre acer i neoprè. En la 
figura 9.1.1.4. pot veure’s un esquema de les tensions tangencials que apareixen entre 
ambdós per efecte de la càrrega vertical del recolzament. 
 

 
Figura 9.1.1.4. Esquema de les tensions tangencials  

 
L’estat tensional introduït a la xapa de “zunchado” és de bitracció. Es requereix un 
espessor mínim d’aquesta per suportar aquest esforç i fer-ho amb una deformació 
suficientment petita. Pot veure’s també en la τ màxima s’assoleix al centre de la vora 
corresponent al costat més llarg. En efecte, allà és on s’inicia la ruptura de l’aparell. 
 
Les rotacions imposades introdueixen també tensions tangencials i el mateix passa amb 
els desplaçaments i les forces horitzontals. El correcte funcionament del dispositiu 
exigeix una adherència adequada entre el cautxú i l’acer que s’aconsegueix mitjançant 
vulcanització, amb un procés de decapatge de les xapes.  
 
La principal virtut d’aquests recolzaments en la seva deformabilitat sota esforç tallant. 
A la figura 9.1.1.4. es sintetitza el seu comportament sota una acció horitzontal F. 
 
9.1.2.   Comportament sota una acció horitzontal F 
 
Distorsió angular: γ 
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GAn

F

G
tg

⋅
== τγ

 
 
Desplaçament resultant: 
 

GAn

eF
tge

⋅
⋅=⋅= γδ

 
 
on, 
 
e  espessor total de cautxú 
An  Àrea del dispositiu en planta 
G  Mòdul de rigidesa del neoprè 
 
 

 
9.1.2.1. Comportament sota una acció horitzontal F 

 
A una força F li correspon un desplaçament δ. Queda així definida la rigidesa front a 
accions horitzontals del dispositiu de recolzament: 
 

e

AnGF
K

⋅==
δ  

 
tant major quant més alt sigui G i l’àrea de la placa, i quant menor sigui l’espessor de 
cautxú, e. Quan aquest espessor tendeixi a zero, la rigidesa es fa infinita, que és la forma 
d’expressar que l’aparell de recolzament ha perdut la seva deformabilitat. Cal dir que 
l’espessor de les capes entremèdies no influeix per res en el comportament sota accions 
horitzontals.  
 
El valor de G del neoprè és doble per les accions F instantànies que per les accions de 
llarga duració.   
 
G = 800 kpa per llarga duració 
G = 1600 kpa per accions instantànies 
 
En el cas de la força de frenada (acció instantània) contra menys rígid sigui major serà 
el desplaçament horitzontal que sofrirà el neoprè. O sigui, quant menor sigui la seva 
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planta i major el seu espessor net de cautxú. Per tant, s’ha de disposar l’espessor 
necessari perquè el dispositiu accepti en bones condicions el moviment horitzontal i la 
rotació imposada, però sense excessos que conduirien a una desplaçabilitat horitzontal 
massa gran. 
 
En la figura xxx pot veure’s el comportament d’un aparell elastomèric sotmès a un 
desplaçament horitzontal imposat.    
 
 

 
9.1.2.2. Comportament sota deformació imposada 

 
on, 
 
e  espessor net de cautxú 
An  àrea del recolzament en planta 
 
 
Distorsió angular:    
 

e
tg

δγ =
 

 
Tensió tangencial resultant:  
 

e

G
tgG

δγτ ⋅=⋅=
 

 
Força horitzontal transmesa:  
 

δδτ ⋅=⋅⋅=⋅= k
e

AnG
AnF

  
 
S’arriba a la conclusió de que el desplaçament relatiu imposat, δ, provoca, una acció 
horitzontal F igual a la rigidesa horitzontal, K, pel desplaçament δ. 
 

δδ ⋅⋅=⋅=
e

AnG
kF
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Donat que els desplaçaments dels trams del pont es deuen a causes inevitables, els 
nostres recolzaments hauran d’estar concebuts per acceptar-los sense esforços excessius. 
Observem que, ara, un espessor major de cautxú redueix l’esforç horitzontal engendrat. 
La determinació de l’espessor e necessari es fa de la següent forma: 
 

a) La distorsió angular, tg γ, queda limitada a 0,5 en la situació permanent del 
tauler. O sigui, sota la deformació imposada total, ∆, haurà de ser: 

 

  
5,01 ≤∆=

e
tgγ

 
 
  o sigui, 
 

  ∆⋅≥ 2e  
 
 

b) Sota la combinació del desplaçament imposat, ∆, i la màxima acció 
horitzontal, F, deguda a la frenada, el vent, força centrífuga, sisme, etc., la 
distorsió angular no superarà 0,7. 

 

  

( )
7,02 ≤+∆=

e

F
tg

δγ
 

 
  o sigui, 
 

  









⋅
⋅+∆⋅≥
AnG

eF
e

7,0

1

 
 
La més desfavorable de les dues condicions anteriors determina e, valor que s’obté 
ràpidament per tantejos successius. A notar que el G de la última desigualtat és el 
corresponent a càrregues de curta duració: 
 

∆⋅⋅=
e

AnG
F0

, (G de llarga duració) 
 
per tant, ∆ i δ, representen moviments relatius entre cares superior i inferior de la placa 
de recolzament, o sigui, moviment relatiu del tauler respecte al cap de la pila. Només en 
casos simples ∆ coincideix amb el moviment absolut del tauler. 
 
Per determinar l’àrea en planta de l’aparell de recolzament, per un costat: 
 

adm

V
An

nσ
max≥

 
 
essent, 
 



  Annex de càlcul d’estructures 

112 

 

Vmax   càrrega màxima vertical transmesa a través de l’aparell de recolzament 
 
σn adm compressió mitja admissible del neoprè. És variable amb la dimensió de  

  la planta, creixent a mesura que disminueix la superfície “lateral” del  
  bloc de recolzament. Es diu factor de forma a la relació entre l’àrea en  
  planta (a·b), i l’àrea lateral de la capa elemental de neoprè d’espessor e, o 
  sigui: 

 

     ( ) eba

ba
S

⋅+⋅
⋅=

2  
 

La càrrega mitja admissible arriba a assolir, SSGadmn ⋅=⋅⋅= 16002σ , limitada en tot 
cas a 15000 kpa per ponts de carretera. Aquest valor de la càrrega admissible garanteix  
que el descens vertical del bloc de recolzament no superi el 15% del seu espessor total. 
 
D’altre banda per exigir una compressió mitja mínima de 3000 kpa entre placa i formigó 
en contacte per evitar fenòmens de “reptació” de la placa. 
 

3000
minV

An ≤
 

 
És freqüent, veure situacions de plaques que s’escapen de la seva posició inicial i són 
arrossegats pel moviment del tauler a causa d’un posicionament defectuós o d’una 
pressió mínima molt petita. 
 
Es tracta d’un procés progressiu que no té més solució que la substitució de la placa 
reptada amb dispositius adequats que impedeixin la repetició del fenòmen.  
 
Quan les desigualtats anteriors que limiten An no admeten solució, es determina An per 
la màxima compressió mitja admissible, i s’impedeix la reptació mitjançant ancoratge, o 
tacs de subjecció lateral.  
 
Existeix també una condició d’estabilitat, per la que l’espessor de cautxú no ha de 
superar la cinquena part de la menor dimensió en planta: 
 

5

a
e≤

 
 
9.2.   PREDIMENSIONAMENT DELS RECOLZAMENTS 
 
9.2.1.   Recolzaments estreps 
 

a) Predimensionament en planta 
 
 

adm

V
An

nσ
max≥

  →  
204462,0

000.15

93,066.3 =
m2 →  a x b = 400 x 500 
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b) Predimensionament de l’espessor 
 
 

5,01 ≤=
e

u
tgγ

 →  
875,1

400

10
3

2

=






⋅⋅= nθ
‰ 

 

4,6
875,1

01,12 ==ne
 →  6=n  

 
De les taules de  “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos para puentes de carretera” editat pel MOPU tenim que: per una àrea de 
400 x 500: 
 
400 x 500 x 6 x (11 +3) 
 
9.2.2.   Verificació dels recolzaments  
 

a) Compressió màxima 
 
 

65,334.15
5,04,0

93,066.3max
max =

⋅
==

axb

Vσ
kpa 

 

( ) ( ) 10,10
011,05,04,02

5,04,0

2
=

⋅+⋅
⋅=

⋅+⋅
⋅=

eba

ba
S

m2 
 

62,161.1610,1016002 =⋅=⋅⋅= SGadmnσ kpa 
 

admnσσ <max  
 

b) Compressió mínima 
 
 

000.325,758.11
5,04,0

65,351.2
min >=

⋅
=σ

kpa 
 
No es necessiten ancoratges en els recolzaments. 
 

c) Distorsió admissible 
 

• Càrregues de llarga duració 
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5,015818,0
66

44,10 ≤===
e

u
tg Lγ

 
 

• Distorsió total 
 

7,0≤+ iL tgtg γγ  
 

7,035943,0
160

2,32
15818,0 ≤=+=

⋅
+

GA

F

ne

u

 
 

d) Rotació admissible 
 

0136125,0
400

11
633

22

=






⋅⋅=






⋅⋅≤
a

e
nadm

Totalα
rad 

 

admprevi αθ ≤
 

 
0136125,001274,0 ≤  

 
e) Estabilitat 

 
 

5≥
ne

a

  →  
505,19

21

400 ≥=
 

 
f) Plaques d’acer de “zunchado” 

 
 

65,334.15max=σ kpa 
 

000.240=eσ kpa 
 

10,10=S m2 
 

53,2
000.240

65,334.15

10,10

400 =⋅≥st
mm 

 
53,23 ≥ mm 

 
g) Verificació final 

 
GHv ⋅≤++ 5ατττ  
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19,277.2
10,10

65,334.15

2

3

2

3 =⋅=⋅=
S

m
v

στ
kpa 

 

( ) 561
5,04,0

2,32
8005,0 =

⋅
+⋅=+⋅=

A

F
GLLH γτ

kpa 
 

08,123.1
6

01274,0

11

400

2

800

2

22

=⋅






⋅=⋅






⋅=
ne

aG prevθ
τ α

kpa 
 

800508,123.156119,277.2 ⋅≤++  
 

000.427,961.3 ≤  
 
Per tant, el dispositiu de recolzament compleix amb totes les condicions. 
 
9.2.3.   Recolzaments piles 
 

a) Predimensionament en planta 
 
 
 

adm

V
An

nσ
max≥

  →  
578165333,0

000.15

48,672.8 =
m2 →  Φ 750 mm 

 
 

b) Predimensionament de l’espessor 
 
 

5,01 ≤=
e

u
tgγ

 →  
13,2

370

10
3

2

=






⋅⋅= nθ
‰ 

 

6,5
13,2

01,12 ==ne
 →  6=n  

 
De les taules de  “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos 
elastoméricos para puentes de carretera” editat pel MOPU tenim que: per una àrea de 
Φ750: 
 
Φ 750  x 6 x (12 +3) 
 
9.2.4.   Verificació dels recolzaments  
 

a) Compressió màxima 
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65,334.15
5,04,0

93,066.3max
max =

⋅
==

axb

Vσ kpa 

 

( ) 62,15
012,0375,02

750,0
4

2

2

=
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅+⋅
⋅=

π

π

eba

ba
S m2 

 
11,995.2462,1516002 =⋅=⋅⋅= SGadmnσ  kpa 

 
admnσσ <max  

 
b) Compressió mínima 

 
 

000.309,039.18
750,0

4

43,969.7

2
min >=

⋅
= πσ kpa 

 
No es necessiten ancoratges en els recolzaments. 
 

c) Distorsió admissible 
 

• Càrregues de llarga duració 
 

5,0145,0
72

44,10 ≤===
e

u
tg Lγ

 
 

• Distorsió total 
 

7,0≤+ iL tgtg γγ  
 

7,02361,0
800750,0

4

2,32
145,0

2

≤=
⋅⋅

+=
⋅

+ πGA

F

ne

u

 
 

d) Rotació admissible 
 

004608,0
750

12
633

22

=






⋅⋅=






⋅⋅≤
a

e
nadm

Totalα
rad 

 

admprevi αθ ≤
 

 
0136125,0004608,0 ≤  
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e) Estabilitat 
 
 

5≥
ne

a

  →  
542,10

72

750 ≥=
 

 
f) Plaques d’acer de “zunchado” 

 
 

630.19max =σ kpa 
 

000.240=eσ kpa 
 

62,15=S m2 

 

9636,1
000.240

630.19

62,15

375 =⋅≥st
mm 

 
964,13 ≥ mm 

 
g) Verificació final 

 
GHv ⋅≤++ 5ατττ  

 

08,885.1
62,15

630.19

2

3

2

3 =⋅=⋅=
S

m
v

στ
kpa 

 

89,472
750,0

4

2,32
8005,0

2

=







 ⋅
+⋅=+⋅=

π
γτ

A

F
GLLH

kpa 
 

300
6

004608,0

12

375

2

800

2

22

=⋅






⋅=⋅






⋅=
ne

aG prevθ
τ α

kpa 
 

800530089,47208,885.1 ⋅≤++  
 

000.497,657.2 ≤  
 
Per tant, el dispositiu de recolzament compleix amb totes les condicions. 
 
9.3.   DETALLS DE COL·LOCACIÓ DELS RECOLZAMENTS 
 
Generalment és preferible que els dispositius de recolzament descansin sobre un pla 
horitzontal. Per aconseguir una bona horitzontalitat és convenient disposar els 
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dispositius de recolzament sobre un replà d’anivellació, disposats en la coronació de les 
piles i els estreps, i formigonades en segona fase, buscant una superfície plana amb la 
major precisió altimètrica. 
En la figura 9.4.1. es mostra un detall d’una disposició típica del recolzament d’un 
tauler continu sobre un estrep. Es donen dimensions mínimes aconsellables d’espessor 
dels tacs d’anivellació.  

 
Figura 9.3.1. Disposició del recolzament a l’estrep 

 
 
En la figura 9.4.2. es mostra un detall d’una disposició típica del recolzament d’un 
tauler continu sobre una pila. Es donen dimensions mínimes aconsellables d’espessor 
dels tacs d’anivellació així com les distàncies a les vores de les piles. El que es vol és 
assegurar l’ancoratge de les cunyes extremes de formigó que podrien desprendre’s sota 
la forta pressió transmesa pel recolzament al no estar degudament amarrades per 
l’armadura transversal de “zunchado”. 
 
En el detall de secció longitudinal també es mostra com un tauler amb pendent 
imposada pel traçat segueix recolzant-se sobre una placa horitzontal gràcies al tac 
superior en forma de cunya.  
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Figura 9.3.2. Disposició del recolzament a les piles 

 
Finalment val a dir que el dispositiu de recolzament s’ha de col·locar tan a sota del 
tauler com sigui possible, facilitant una transmissió directa de la càrrega.  
 
10.   PILARS I FONAMENTS   
 
10.1.   Introducció a les piles 
 
Els suports o pilars són de formigó armat i constitueixen peces, generalment verticals, 
en les que la sol·licitació normal és la predominant. Les seves diferents seccions 
transversals poden estar sotmeses a compressió simple, compressió composta o flexió 
composta. 
 
La missió principal dels suports és canalitzar les accions que actuen sobre l’estructura 
cap als fonaments de l’obra fins al terreny de fonamentació, pel que constitueixen 
elements de gran responsabilitat resistent. 
 
Les seccions dels suports d’aquest pont són columnes circulars i, s’ha distribuït la 
càrrega mitjançant dues piles disposades paral·lelament al final de cada un dels dos 
trams on s’ubiquen. 
 
Les armadures estan constituïdes per barres longitudinals, cèrcols i estreps. Les barres 
longitudinals constitueixen l’armadura principal i s’encarreguen d’absorbir, tant 
compressions en col·laboració amb el formigó, com traccions en els casos de flexió 
composta o tallant, així com de col·laborar amb els cèrcols i estreps per evitar la ruptura 
per  lliscament del formigó al llarg de plànols inclinats.  
 
Els cèrcols i estreps constitueixen l’armadura transversal, que té la missió, a part del que 
s’ha indicat, d’evitar el vinclament de les armadures longitudinals comprimides, 
contribuir a resistir esforços tallants i exercir un efecte de confinament del nucli de 
formigó del pilar, augmentant la seva ductilitat. 
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10.1.1.   Predimensionament de les piles 
 
10.1.2.   Dimensionament de la secció de formigó 
 
Per realitzar una aproximació de la secció de formigó necessària per resistir les accions 
a les que estaran sotmesos els suports, s’estima el diàmetre mitjançant l’estat tensional 
que hi haurà al pilar, igualant aquest a la tensió admissible del formigó. 
 
 

υσ ⋅+=
z

d

c

d
adm I

M

A

N
 

 
Per tal de calcular el moment flector de càlcul que actuarà sobre el pilar, es necessita 
conèixer l’excentricitat mínima de càlcul. Donat que la compressió simple correspon a 
un cas ideal en que la sol·licitació exterior és un esforç normal que  actua al baricentre 
plàstic de la secció, és a dir, en el punt d’aplicació de la resultant de les compressions 
del formigó i de l’acer, és molt difícil que, a la pràctica, es presenti una compressió 
simple, donada la incertesa del punt d’aplicació d’aquesta força normal. 
 
La instrucció de formigó estructural prescriu una excentricitat mínima fictícia, en la 
direcció principal més desfavorable, igual al major dels valors, 
 

20

h
,  2,0 cm 

essent,  
 
 h  el diàmetre de la pila 
 
L’esforç axil de càlcul del suport coincideix amb la més desfavorable de totes les 
reaccions. 
 

( ) 584,788.1172,22393,36571,5266,093,7035,198,453.735,1 =++⋅+⋅+⋅=dN  
 

789.11=dN kN 

 
El moment de càlcul, segons el que s’ha comentat anteriorment, s’estima amb una 
excentricitat de càlcul de 0,06 m. 
 

34,707789.1106,0 =⋅=⋅= dd NeM kN·m 

 
Per tant, iterant amb diferents diàmetres a l’expressió de la tensió tenim la tensió 
màxima que suportarà el formigó. La tensió admissible del formigó és: 
 

000.20
5,1

000.30 ===
c

ck
adm

f

γ
σ kpa 
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Entrant en un procés iteratiu amb la següent expressió: 
 








⋅







 ⋅
+








 ⋅
=

2
64

34,707

4

789.11
000.20

42

D

DD
ππ

 

 
Per un diàmetre de 1,2 metres s’obté un estat tensional de 14.593 kpa. Aquest estat 
tensional és inferior al que pot resistir el formigó, però, per un diàmetre de 1 metre 
l’estat tensional supera la tensió admissible del formigó.  
 
Per tal que el formigó pugui resistir les tensions generades al pont amb un factor de 
seguretat alt i per tal de minorar l’efecte de la torsió que la planta corba del pont genera, 
es disposen dos piles d’1,2 metres disposades paral·lelament. 
 
 
10.1.3.   Dimensionament de l’armadura 
 
Una estructura es considera traslacional si els seus nusos, sota sol·licitacions de càlcul, 
no presenten desplaçaments transversals els efectes dels quals no poden ser 
despreciables des del punt de vista de l’estabilitat del conjunt. La longitud de 
vinclament, en aquest cas, és: 
 

LLp ⋅= 2  

 
S’anomena esveltesa mecànica d’una peça de secció constant a la relació 

cp iL /=λ entre la longitud de vinclament i el radi de gir de la secció en el pla de 

vinclament. El radi de gir és la relació que hi ha entre la inèrcia en aquest pla i l’àrea de 
la secció, només referides a la secció de formigó. 
 

A

I
ic = , 4

64
DI c ⋅= π

, 2

4
DA ⋅= π

 

 
 
Per tant, l’expressió del radi de gir és la següent: 
 

D
D

D
ic ⋅=⋅

⋅⋅
⋅= 25,04

64 2

4

π
π

 

 
Per un diàmetre del suport d’1,2 metres tenim un radi de gir de: 
 

3,02,125,0 =⋅=ci m 

 
Com que l’esveltesa és la relació entre la longitud de vinclament i el radi de gir podem 
tenir l’esveltesa de cada pila. 
 

L⋅= 4λ  
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Com que les piles tenen diferent longitud es calcula l’esveltesa de cada una d’elles: 
 

• Pila 1a 
 

28,4657,114 =⋅=λ  
 

• Pila 1b 
 

12,4778,114 =⋅=λ  
 

• Pila 2a 
 
 

44,5186,124 =⋅=λ  

• Pila 2b 
 

28,5207,134 =⋅=λ  
 

Per esvelteses mecàniques compreses entre 10035 ≤≤ λ  l’estructura necessita tenir en 
compte l’efecte del segon ordre, això és, que necessita una excentricitat addicional. Per 
calcular-la es pot utilitzar la següent expressió: 
 

atot eee += 0  

 
amb, 
 

( ) ( )
c

p

e

e
ya i

L

eh

eh
e

⋅
⋅

⋅+
⋅+

⋅+⋅⋅+=
5010

20
12,01

2

εεβ  

 
Per avaluar l’efecte de segon ordre i comprovar quins suports tenen més risc de sofrir 
vinclament s’utilitza la següent expressió: 
 



























−⋅++⋅⋅=

2

2

1

2
inf 14,3

24,0
135

e

e

h

e
c

υ
λ  

 
Aquesta expressió no pot ser mai superior a 100. Els paràmetres de l’expressió són: 
 

5212,0
000.202,1785,0

789.11 =
⋅⋅

=υ  

 
 

34,70706,0789.11 =⋅=dM  
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06,02 ==
υ
µ

e  

 
Al tenir armadura circular C = 2, h = diàmetre del suport i al ser traslacional 12 ee = . 
 

27,521
06,0

06,0
4,3

2,1

06,0
24,0

1
52,0

2
35

2

inf =


























 −⋅++⋅⋅=λ  

 
Per tant, la pila 2b és la que seria més crítica de les tres, atès que, supera per una dècima 
a la infλ . 
 
10.1.3.1.   Armadura longitudinal de la pila 1a 
 

( ) ( ) 3305,0
3,050

14,23

06,0102,1

06,0202,1
0035,00021,0212,01

2

=
⋅

⋅
⋅+
⋅+⋅+⋅⋅+=ae  

 
3905,03305,006,00 =+=+= atot eee  

 
72,603.4789.113905,0 =⋅=⋅= dtotd NeM  kN·m 

 
Per tant, s’entra al diagrama de interaccions addimensionals per un recobriment mínim 
de 60 mm amb els següents valors: 
 

5212,0
000.202,1785,0

789.11 =
⋅⋅

=υ  

 

1696,0
000.202,1785,0

72,603.4
2

=
⋅⋅

=µ  

 
La quantia mecànica extreta de l’àbac del llibre “Hormigón armado, de Pedro Jiménez 
Montoya”és: 
 

35,0, =
⋅
⋅

=
cdc

ydtots

fA

fA
ω  

 

018199571,0
10435

000.2013,135,0
3, =

⋅
⋅⋅=

⋅⋅
=

yd

cdc
tots f

fA
A

ω
m2 

 
996,181, =totsA cm2 
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El número mínim de barres que caben per un diàmetre de 25 mm per una separació de 
30 mm és: 
 

( ) ( )
23,62

03,0025,0

03,012,02,1'

=
+

+−⋅=
+

+−⋅= π
φ

π
s

sdd
N  

 
El número de barres que es poden posar amb l’àrea obtinguda és el següent: 
 

2

,4

φπ ⋅
⋅

= totsA
n  

 
25=φ mm →  37=n  barres 

 
 
Com que hi caben 62,23 barres hi ha espai suficient per col·locar les 37 barres. 
10.1.3.2.   Armadura longitudinal de la pila 1a 
 

( ) ( ) 3426,0
3,050

56,23

06,0102,1

06,0202,1
0035,00021,0212,01

2

=
⋅

⋅
⋅+
⋅+⋅+⋅⋅+=ae  

 
4026,03426,006,00 =+=+= atot eee  

 
44,746.4789.114026,0 =⋅=⋅= dtotd NeM  kN·m 

 
Per tant, s’entra al diagrama de interaccions addimensionals per un recobriment mínim 
de 60 mm amb els següents valors: 
 

5212,0
000.202,1785,0

789.11 =
⋅⋅

=υ  

 

1749,0
000.202,1785,0

44,746.4
2

=
⋅⋅

=µ  

 
La quantia mecànica és: 
 

35,0, =
⋅
⋅

=
cdc

ydtots

fA

fA
ω  

 

018199571,0
10435

000.2013,135,0
3, =

⋅
⋅⋅=

⋅⋅
=

yd

cdc
tots f

fA
A

ω
m2 

 
996,181, =totsA cm2 

 
El número de barres que es poden posar amb l’àrea obtinguda és el següent: 
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2

,4

φπ ⋅
⋅

= totsA
n  

 
25=φ mm →  37=n  barres 

 
Hi caben 62,23 barres hi ha espai suficient per col·locar les 37 barres, però, com que 
repartirem l’esforç entre els dos pilars, s’estima que es disposaran un 67% de les barres 
obtingudes en aquest pilar. 
 
Per tant, es col·locaran un total de 2525φ en cada un dels pilars. 
           
10.1.3.3.   Armadura longitudinal de la pila 2a 

( ) ( ) 4083,0
3,050

72,25

06,0102,1

06,0202,1
0035,00021,0212,01

2

=
⋅

⋅
⋅+
⋅+⋅+⋅⋅+=ae  

4683,04083,006,00 =+=+= atot eee  

 
521.5789.114683,0 =⋅=⋅= dtotd NeM  kN·m 

 
Per tant, s’entra al diagrama de interaccions addimensionals per un recobriment mínim 
de 60 mm amb els següents valors: 
 

5212,0
000.202,1785,0

789.11 =
⋅⋅

=υ  

 

2034,0
000.202,1785,0

521.5
2

=
⋅⋅

=µ  

 
La quantia mecànica és: 
 

65,0, =
⋅
⋅

=
cdc

ydtots

fA

fA
ω  

 

033770114,0
10435

000.2013,165,0
3, =

⋅
⋅⋅=

⋅⋅
=

yd

cdc
tots f

fA
A

ω
m2 

 
70,337, =totsA cm2 

 
El número mínim de barres que caben per un diàmetre de 25 mm per una separació de 
30 mm és: 
 

( ) ( )
21,55

03,0032,0

03,012,02,1'

=
+

+−⋅=
+

+−⋅= π
φ

π
s

sdd
N  
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El número de barres que es poden posar amb l’àrea obtinguda és el següent: 
 

2

,4

φπ ⋅
⋅

= totsA
n  

 
32=φ mm →  42=n  barres 

 
 
Com que hi caben 55,21 barres hi ha espai suficient per col·locar les 42 barres. 
 
10.1.3.4.   Armadura longitudinal de la pila 2b 
 

( ) ( ) 4218,0
3,050

14,26

06,0102,1

06,0202,1
0035,00021,0212,01

2

=
⋅

⋅
⋅+
⋅+⋅+⋅⋅+=ae  

 
4818,04218,006,00 =+=+= atot eee  

 
50,679.5789.114818,0 =⋅=⋅= dtotd NeM  kN·m 

 
Per tant, s’entra al diagrama de interaccions addimensionals per un recobriment mínim 
de 60 mm amb els següents valors: 
 

5212,0
000.202,1785,0

789.11 =
⋅⋅

=υ  

 

2092,0
000.202,1785,0

50,679.5
2

=
⋅⋅

=µ  

 
La quantia mecànica és: 
 

65,0, =
⋅
⋅

=
cdc

ydtots

fA

fA
ω  

 

033770114,0
10435

000.2013,165,0
3, =

⋅
⋅⋅=

⋅⋅
=

yd

cdc
tots f

fA
A

ω
m2 

 
70,337, =totsA cm2 

 
El número de barres que es poden posar amb l’àrea obtinguda és el següent: 
 

2

,4

φπ ⋅
⋅

= totsA
n  

 
32=φ mm →  42=n  barres 
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Hi caben 55,21 barres hi ha espai suficient per col·locar les 42 barres, però, com que 
repartirem l’esforç entre els dos pilars, s’estima que es disposaran un 60% de les barres 
obtingudes en aquest pilar. 
 
Per tant, es col·locaran un total de 3225φ en cada un dels pilars. 
 
10.1.3.5.   Armadura transversal de les piles 
 
Per la disposició de l’armadura transversal de les piles, es disposaran cèrcols, encara 
que, no hi hagi esforç tallant. Es consideren les següents hipòtesis per la separació i el 
diàmetre dels cèrcols, respectivament: 
 

1. Separació entre cèrcols 
 

min,15 longts φ⋅≤  

• Piles 1a i 1b 
 
 

375251515 min, =⋅=⋅≤ longts φ mm 

 
 

• Piles 2a i 2b 
 
 

480321515 min, =⋅=⋅≤ longts φ mm 

 
2. Diàmetre dels cèrcols 

 
 

• Piles 1a i 1b 
 

25,6
4

25

4

1
max, ==⋅≥ longt φφ mm 

 
 

• Piles 2a i 2b 
 
 

8
4

32

4

1
max, ==⋅≥ longt φφ mm 

 
Per tant la separació transversal per les quatre piles serà de 100 mm i el diàmetre de 10 
mm. 
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10.1.3.6.   Armadura de les zones dels recolzaments 
 
En aquest cas tenim una regió D, atès que, no és vàlida la teoria general de flexió, és a 
dir, no són aplicables les teories de Bernouilli-Navier o Kirchhoff. Això és degut a que 
és una zona d’aplicació de càrregues concentrades i reaccions. 
 
Per a realitzar l’anàlisi s’utilitza el mètode de les bieles i tirants. 
 

ydsdad fA
a

aa
NT ⋅=







 −
⋅⋅= 125,0 ; ydsdad fA

b

bb
NT ⋅=







 −
⋅⋅= 125,0  

 
• Piles 1a i 1b 

 

8,964.1
2,1

4,02,1
789.1125,0 =







 −⋅⋅=adT kN 

 

19,4510

15,1

10500

965.1 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2 

 

2

,4

φπ ⋅
⋅

= totsA
n  

 
25=φ mm →  10=n  barres 

 
 

719.1
2,1

5,02,1
789.1125,0 =







 −⋅⋅=bdT kN 

 

43,4910

15,1

10400

719.1 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2 

 
 

25=φ mm →  10=n  barres 
 
Com que han sortit 10 barres per suportar la càrrega en un sol pilar, es disposaran 

255φ en cada pila.  
 

• Piles 2a i 2b 
 

105.1
2,1

75,02,1
789.1125,0 =







 −⋅⋅=adT kN 
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42,2510

15,1

10500

105.1 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2 

 
25=φ mm →  5=n  barres 

 
 

adbd TT =  

 

42,2510

15,1

10500

105.1 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2 

 
 

25=φ mm →  5=n  barres 
Com que han sortit 5 barres per suportar la càrrega en un sol pilar, i no es poden 
disposar menys barres que aquestes per un pilar, es disposaran 255φ en cada pila.  
 
10.2.   Introducció a les piles pantalles 
 
Al tenir les fonamentacions sobre una llera on poden haver-hi avingudes d’aigua, 
sobretot per un període de retorn de 500 anys, es disposaran piles pantalles a la part 
inferior, entre els pilars i la fonamentació, per tal d’aconseguir una seguretat alta front a 
les avingudes d’aigua. 
 
Aquesta part de la pila es pot dimensionar com si fos una biga de gran cantell. 
S’anomenen bigues de gran cantell a les bigues rectes que tenen una relació cantell / 
llum és inferior a 2 si són simplement recolzades o 2,5 si són continues. En aquest cas la 
relació és 1. Per tant, es pot considerar com a biga de gran llum. 
 
10.2.1.   Predimensionament de les piles pantalles 
 
De la mateixa forma que en el cas anterior, per dimensionar una geometria adequada per 
la aquest element, es dimensiona la superfície per tantejos successius. L’element tindrà 
els extrems circulars, atès que, la seva funció és la de confinar les piles i la part central 
rectangular, exercint una funció de lligat. 
 
Per realitzar una aproximació de la secció de formigó necessària per resistir les accions 
a les que estaran sotmesos els suports, s’estima el diàmetre mitjançant l’estat tensional 
que hi haurà al pilar, igualant aquest a la tensió admissible del formigó. 
 
 

υσ ⋅+=
z

d

c

d
adm I

M

A

N
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Es deixa tot en funció d’un diàmetre dels extrems que coincideixen amb la dimensió 
curta de la secció rectangular i es suposa una separació entre pilars de 3 metres. 
 

( )







⋅

































⋅






 ⋅+⋅+


















⋅⋅+⋅⋅

+







 ⋅+⋅
≥

2

24642
33

12

1

34,707

4
3

789.11
000.20

2
24

2
2

2

D

D
DD

D
DDDD πππ

 
Per tant, amb un diàmetre de 1,5 metres la tensió és menor que la tensió admissible del 
formigó. 
 
10.2.2.   Armadures de les piles pantalles 
 
Per dimensionar l’armadura de la part inferior de les piles, es fa la hipòtesis de sabata 
combinada. S’entén per sabata combinada la que fonamenta dos pilars. Es dimensiona la 
peça de forma que el centre de gravetat de la seva superfície en planta coincideixi amb 
el de les accions. Això es pot aconseguir de varies maneres. Una d’elles és la que s’ha 
utilitzat aquí, consisteix en construir l’element d’amplada constant de forma que el 
centre de gravetat de la peça coincideixi amb el punt de pas de la resultant de les 
càrregues dels dos pilars.  
 
La peça es calcula com una peça rígida si compleix amb la següent verificació: 
 

4
2 75,1

bk

IE
l c

⋅
⋅

⋅<  

 

4
1 88,0

bk

IE
l c

⋅
⋅

⋅<  

 

4
3 88,0

bk

IE
l c

⋅
⋅

⋅<  

 
on, 
 
k mòdul de balast de la sabata d’ample b 
Ec mòdul de deformació del formigó per càrregues de llarga duració 
I inèrcia de la secció transversal 
 

1,0
500.4

10000.1 3

=
⋅

⋅
b

→ 22,222.2=b mm 

 
 

049,0
22,222.22

150022,222.2
07,0

2

=








⋅
+⋅=k N/mm3 
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477,450
5,1049,0

29,1110577.28
75,13 4

3

=
⋅

⋅⋅⋅<  

 

51,226
5,1049,0

29,1110577.28
88,075,0 4

3

=
⋅

⋅⋅⋅<  

 
Per tant, es verifica que la hipòtesis de rigidesa i es pot utilitzar la teoria de bigues. Es 
calcula la flexió com una biga simplement recolzada amb dos voladissos. L’armadura 
resultant es distribueix uniformement a tot l’ample de la peça.  
 

75,841.8=dM kN·m 

 
 

047156,0
000.205,127,6

75,841.8 =
⋅⋅

=µ  

 

0627,0
000.205,127,6

789.11 =
⋅⋅

=υ  

 

05,0, =
⋅
⋅

=
cdc

ydtots

fA

fA
ω  

 

00345,0
10435

000.205,105,0
3, =

⋅
⋅⋅=

⋅⋅
=

yd

cdc
tots f

fA
A

ω
m2 

 
48,34, =totsA cm2 

 
Com que la quantitat d’acer és molt petita es verifica si l’àrea d’acer mínima i l’àrea 
mínima geomètrica són superiors al resultat obtingut. 
 

25,11510
000.435

000.20
27,604,004,0 4

min, =⋅






⋅⋅=













⋅⋅=

yd

cd
cs f

f
AA  cm2 

 
56,1751027,60028,00028,0 4

min, =⋅⋅=⋅= cgeoms AA  cm2 

 

2

,4

φπ ⋅
⋅

= totsA
n  

 
25=φ mm →  36=n  barres 

 
Es disposaran 18 barres de 25 mm a cada costat de l’estructura. 
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• Secció rectangular 
 

25=φ mm →  10=n  barres 
 
La separació entre les barres d’un cantó serà: 
 

28
9

25
4

103000 2

=















 ⋅⋅−
=

π

s mm 

 
Per tant, es disposaran 25φ a 0,25 a cada costat. 
 

• Secció circular 
 

25=φ mm →  8=n  barres 
 
La separació entre les barres d’un cantó serà: 
 

24,27
7

25
4

82300 2

=















 ⋅⋅−
=

π

s mm 

 
Per tant, es disposaran 25φ a 0,25 a cada costat. 
 

• Cèrcols 
 
Per la disposició dels cèrcols es realitza la verificació a tallant últim. Els resultats es 
donen en [kN]: 
 
Si el valor mínim no supera el valor del tallant Vu2, no és necessària la disposició 
d’armadura de tallant i es disposarà una armadura mínima constructiva. 
 

[ ] [ ] 445.10405045003002,010022,1
5,1

18,0
100

18,0
33

12 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅= dbfV ck
c

u ρξ
γ

 

 

[ ] [ ] 71,725.6405045003022,1
5,1

075,0075,0 33
min,2 =⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= dbfV ck

c
u ξ

γ
 

 
No es necessita armadura de tallant.  Per tant, es disposaran cèrcols amb una armadura 
mínima. 
 

896,2303,03,0 3 23 2 =⋅=⋅= ckctm ff  
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91,993.410
3485,7

4500896,2

5,7
3

min, =⋅
⋅
⋅=

⋅
⋅

=
yd

ctm

f

bf
Aα mm2/m 

 
12=φ mm →  44=n  barres 

 
La separació entre els cèrcols serà: 
 

045,0
91,993.4

226 ==
⋅

= ∑
α

φ
A

A
st tran mm 

 
Com que la separació mínima és molt gran, es disposaran 12φc a 0,10 
 
10.3.   Introducció a les sabates 
 
Les dimensions en planta de la sabata s’estimen a partir de la pressió admissible del 
terreny. Com que en aquest cas tenim que aproximadament a dos metres de profunditat 
hi ha un estrat rocós, el cantell de la sabata serà el que es necessiti per arribar a assentar 
la sabata a l’estrat rocós. 
 
Per tant es dimensionarà l’armadura com un cas especial de sabata rígida sobre roca, per 
una distribució de pressions sobre el terreny superior a 5 Mpa. 
 
Les dimensions en planta seran  
 

sabata

d
adm AFS

N

⋅
≤σ   →  

adm

d
sabata FS

N
A

σ⋅
≥  

 
 

02,40
440

789.11
5,1 =⋅≥sabataA  m2 

 
Per tant, les dimensions amb planta de la sabata seran de 8 x 5 metres. 
 
10.3.1.   Armadura de les sabates 
 
Per dimensionar les armadures s’utilitza el mètode de bieles i tirants. En aquest model 
totes les barres treballen a compressió excepte el tirant inferior Td. 
 
De les condicions d’equilibri es dedueix fàcilment el valor de la força de tracció que 
actua sobre el tirant. 
 

h

ahN
fAU d

yds
1

4

−⋅=⋅= (amb 400=ckf Mpa) 

 
Per tant, la capacitat mecànica necessària per l’armadura principal i la quantia d’acer 
necessària en sentit transversal és:  
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04,1510
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3
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=sA cm2 

 

Com que la quantitat d’acer és molt petita es verifica si l’àrea d’acer mínima i l’àrea 
mínima geomètrica són superiors al resultat obtingut. 
 

82,36710
000.348

000.20
1604,004,0 4

min, =⋅






⋅⋅=













⋅⋅=

yd
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cs f
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= totsA
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20=φ mm →  143=n  barres 
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π
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Es disposaran 20φ a 0,50 en sentit transversal. 
 
La capacitat mecànica necessària per l’armadura principal i la quantia d’acer necessària 
en sentit longitudinal és:  
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º67,26sin2
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sin2
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⋅
−=

⋅
−

=
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h  
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37,68610

15,1

10400

70,873.23 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2 

 

Comprovem si es verifica que l’àrea d’acer mínima i l’àrea mínima geomètrica són 
inferiors al resultat obtingut. 
 

88,22910
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20=φ mm →  218=n  barres 
 

72,22
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4

218000.5 2
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 ⋅⋅−
=

π
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Es disposaran 20φ a 0,20 en sentit transversal. 
 
10.4.   Estreps 
 
10.4.1.   Introducció als estreps 
 
Els estreps tenen una missió doble. Per un costat constitueixen el recolzament extrem 
del tauler permetent, a través dels recolzaments, que es produeixin deformacions axils 
degudes a la temperatura, fluència i retracció i, en el seu cas, els corresponents a les 
accions directes de l’estructura. En ell s’estableix la transmissió entre els moviments del 
tauler i els no moviments del terraplè d’accés. 
  
En segon lloc és una estructura de contenció, un mur, que suporta l’empenta de les 
terres que constitueixen el terraplè d’accés i evita que les terres traspassin els estreps 
tant per davant com pels costats de l’estrep. A la part frontal és l’estrep qui evita que 
s’escapin les terres i als laterals són les aletes. 
 
10.4.2.   Predimensionament dels estreps 
 
La part superior de l’estrep és funció del tauler, així com, del moviment i de la càrrega 
d’aquest. La part inferior, per les accions del tauler i l’empenta de les terres, en aquest 
cas és predominant l’empenta del terraplè. 
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10.4.3.   Armadura dels estreps 
 
S’ha de considerar, com a mínim, les següents fases de construcció: 
 

- Hipòtesis 1: estrep en construcció, sense el tauler recolzat, sotmès al seu pes 
propi i a les accions produïdes per les terres de l’ intradós. S’ha de tenir en 
compte, en aquest cas, les accions produïdes pels mitjans de compactació que 
seran utilitzats sobre l’ intradós. 
 

- Hipòtesis 2: Estrep en servei, sotmès a l’actuació de totes les accions. 
 
10.4.3.1.   Estrep 1 
 

- Hipòtesis 1: El pes propi de l’estructura més una sobrecàrrega d’ús de 10 kN/m2 
actuant al llarg dels 11 m i per una amplada d’11,62 m, corresponent a l’altura 
de terres amb un terraplè de 45º, tot majorat serà: 

 
9,267.37,367.15,190135,1 =⋅+⋅=q kN 

 
- Hipòtesis 2: El tallant de la combinació més desfavorable més el valor calculat 

abans és: 
 

( ) 312,305.415,6854,32943,2146,082,5815,16,270.235,1 =++⋅+⋅+⋅=dT  kN 

 
21,573.79,267.3312,305.4 =+=+= qTN dd  kN 

 
Per dimensionar l’estrep considero que és un massís de recolzament en el que l’ample és 
d’11 metres i els recolzaments estan separats una distància de 3 metres entre ells.  
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65,31=sA cm2 

 
Comprovem si es verifica que l’àrea d’acer mínima i l’àrea mínima geomètrica són 
inferiors al resultat obtingut. 
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048.1104286,370028,00028,0 4

min, =⋅⋅=⋅= cgeoms AA  cm2 

 
 

Amb la armadura mínima geomètrica es poden disposar: 
 

25=φ mm →  53=n  barres 
16=φ mm →  230=n  barres 
20=φ mm →  80=n  barres 

 
10.4.3.2.   Estrep 2 
 

- Hipòtesis 1: El pes propi de l’estructura més una sobrecàrrega d’ús de 10 kN/m2 
actuant al llarg dels 11 m i per una amplada de 8,1 m, corresponent a l’altura de 
terres amb un terraplè de 45º, tot majorat serà: 

 
41,643.237,9515,190135,1 =⋅+⋅=q kN 

 
- Hipòtesis 2: El tallant de la combinació més desfavorable més el valor calculat 

abans és: 
 

( ) 312,305.415,6854,32943,2146,082,5815,16,270.235,1 =++⋅+⋅+⋅=dT  kN 

 
72,948.641,643.2312,305.4 =+=+= qTN dd  kN 

 
Per dimensionar l’estrep considero que és un massís de recolzament en el que l’ample és 
d’11 metres i els recolzaments estan separats una distància de 3 metres entre ells.  
 

ydsd fA
a

aa
N ⋅=







 −
⋅⋅ 125,0  

 
 

0029,0
10435

11

311
72,948.625,025,0

3

1

=
⋅








 −⋅⋅
=








 −⋅⋅
=

yd

d

s f

a

aa
N

A m2 

 
04,29=sA cm2 

 
Comprovem si es verifica que l’àrea d’acer mínima i l’àrea mínima geomètrica són 
inferiors al resultat obtingut. 
 

34,68810
000.435

000.20
4286,3704,004,0 4

min, =⋅






⋅⋅=













⋅⋅=

yd

cd
cs f

f
AA  cm2 

 



  Annex de càlcul d’estructures 

138 

 

048.1104286,370028,00028,0 4
min, =⋅⋅=⋅= cgeoms AA  cm2 

 
 

Amb la armadura mínima geomètrica es poden disposar: 
 

16=φ mm →  237=n  barres 
12=φ mm →  60=n  barres 

 
10.4.3.3.   Mur de l’estrep 1 
 
Primer es realitzen les comprovacions de resistència al lliscament i al bolc del mur. Les 
empentes es calculen pel mètode Europeu i el coeficient d’empenta actiu es calcula pel 
mètode de Coulomb. 
 
El coeficient d’empenta activa es calcula com: 
 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

1 








+⋅−
−⋅++⋅−⋅

+=

βαδα
βαδαδαα

φ

SinSin

SinSin
SinSin

aSin
ka  

 
 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

3229,0

021,863021,86

021,863021,86
13021,8621,86

3021,86
2

2

2

=










+⋅−
−⋅++⋅−⋅

+=

SinSin

SinSin
SinSin

Sin
ka  

 
L’empenta deguda al terreny i a la sobrecàrrega d’ús són: 
 

17,33557,103,020
2

1

2

1 22 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= hkE at γ kpa 

23,3733,057,107,117 =⋅⋅=⋅⋅= hkqE aq kpa 

 
Com que l’intradós és inclinat tenim una component vertical i una altre horitzontal. 
 

( ) ( ) 3,1863021,86cos335cos =−⋅=−⋅= δαttv EE kpa 

 
( ) ( ) 41,2783021,86sin335sin =−⋅=−⋅= δαtth EE kpa 

 
( ) ( ) 44,2073021,86cos373cos =−⋅=−⋅= δαqqv EE kpa 

 
( ) ( ) 3103021,86sin373sin =−⋅=−⋅= δαqqh EE kpa 

 
El pes degut al formigó del mur i de la sabata és: 
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( ) ( ) 4502580,110 =⋅⋅=⋅⋅= cSabata cantellampleW γ kpa 
 

( ) ( ) 74,3562557,1035,1, =⋅⋅=⋅⋅= crectmur alturaampleW γ kpa 
 

( ) ( ) 5,922557,107,0
2
1

2
1

, =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ctrimur alturabaseW γ kpa 

 
 
A continuació es verifiquen els factors de seguretat al lliscament i al bolc, 
respectivament: 
 

∑
∑=

lizadoresTdesestabi
esTresistent

Fsd  

 
on, 
 
 φδ ⋅= 9,0  
 
Per tant, el factor de seguretat al lliscament és: 
 

 
( ) 5,162,1

310278
2744,2073,18645058,9742,387

>=
+

⋅++++
=

tgFsd  

  
Pel que fa al factor de seguretat al bolc tenim: 
 

∑
∑=

lizadoresMdesestabi
esMresistent

Fsv  

 
 

( ) 245,2

2
28,13310

3
28,1341,278

675,345,38769,458,971044,207103,1865450
>=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=sdF  

 
Per tant l’estructura compleix amb l’estabilitat front el bolc i el lliscament 
 
10.4.3.4.   Armadura del mur de l’estrep 1 
 
Per realitzar l’armat del mur es majoren els valors del moment produït per l’empenta 
horitzontal deguda a la sobrecàrrega d’ús de 10 kN/m2 i al propi terreny. 
 

85,779.335,638.15,15,97935,15,135,1 =⋅+⋅=⋅+⋅= qhthd MEMEM  kN·m 
 
Calculem el moment límit per comparar-lo amb el moment de càlcul i saber en quin 
domini de ruptura ens trobem. 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

2
1 lim2

limlim
ξ

ξλη dbfM cd   

 

849.46
2
6,01845,105,2

5,1
000.306,08,01 2

lim =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅=M  kN·m 

 
Per tant, el valor del moment de càlcul és molt inferior al valor del moment límit i es pot 
dimensionar en un domini 3, que significa, ruptura dúctil. 
 

dMM ≥lim  
 
L’àrea que resulta amb el moment de càlcul és: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅
⋅

−−⋅⋅⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅= 2

2
11

dbf
M

db
f
f

A
cd

d

yd

cd
s η

η  

 

0048,0
845,105,210201

85,779.3211845,105,2
435
201 23 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅⋅

⋅
−−⋅⋅⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=sA m2 

 
75,47=sA cm2 

 
Comprovem si es verifica que l’àrea d’acer mínima i l’àrea mínima geomètrica són 
inferiors al resultat obtingut. 
 

80,287.210
000.435
000.2041,12404,004,0 4

min, =⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

yd

cd
cs f

f
AA  cm2 

 
5,483.31041,1240028,00028,0 4

min, =⋅⋅=⋅= cgeoms AA  cm2 
 

Amb la armadura mínima geomètrica es poden disposar: 
 

12=φ mm →  56=n  barres 
16=φ mm →  110=n  barres 
25=φ mm →  179=n  barres 

 
10.4.3.5.   Mur de l’estrep 2 
 
Per calcular les empentes del mur, a diferència del cas del mur de l’estrep 1, s’utilitza el 
mètode Americà, atès que, l’intradós és vertical. El coeficient d’empenta actiu es 
calcula pel mètode de Rankine. 
  
 
El coeficient d’empenta activa es calcula com: 
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φββ

φββ
β

22

22

CosCosCos

CosCosCos
Coska

−+

−−
⋅=  

 
 

33,0
5,1
5,0

75,011
75,011

3011
3011

2

2

==
−+
−−

=
−+

−−
=

Cos
Coska  

 
L’empenta deguda al terreny i a la sobrecàrrega d’ús són: 
 

03,214013,833,020
2
1

2
1 22 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= hkE at γ kpa 

38,31433,0013,87,117 =⋅⋅=⋅⋅= hkqE aq kpa 
 
El pes degut al formigó del mur i de la sabata és: 
 

( ) ( ) 1802520,110 =⋅⋅=⋅⋅= cSabata cantellampleW γ kpa 
 

( ) ( ) 40,24025013,82,1 =⋅⋅=⋅⋅= cmur alturaampleW γ kpa 
 

78,869=⋅= ∑ cestrepestrep AW γ  kpa 
 
 
A continuació es verifiquen els factors de seguretat al lliscament i al bolc, 
respectivament: 
 

( )
tq

mursabata
sd EE

tgWW
lizadoresTdesestabi

esTresistent
F

+
⋅+

==
∑
∑ δ

 

 
on, 
 
 φδ ⋅= 9,0  
 
Per tant, el factor de seguretat al lliscament és: 
 

 
( ) 5,10,2

314214
2778,8791804,240

>=
+

⋅++
=

tgFsd  

 
Pel que fa al factor de seguretat al bolc tenim: 
 

2>=
∑
∑

lizadoresMdesestabi
esMresistent

Fsv  
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214,2

2
013,8314

3
013,8214

318075,675,185,675,1875,328,832
>=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅

⋅+⋅+⋅+⋅
=svF  

 
 
 
10.4.3.7.   Armadura del mur de l’estrep 2 
 
Per realitzar l’armat del mur es majoren els valors del moment produït per l’empenta 
horitzontal deguda a la sobrecàrrega d’ús de 10 kN/m2 i al propi terreny. 
 

6,6034,2405,118035,15,135,1 =⋅+⋅=⋅+⋅= qtd MEMEM  kN·m 
 
Calculem el moment límit per comparar-lo amb el moment de càlcul i saber en quin 
domini de ruptura ens trobem. 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

2
1 lim2

limlim
ξ

ξλη dbfM cd   

 

85,405.9
2
6,0108,12,1

5,1
000.306,08,01 2

lim =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅=M  kN·m 

 
Per tant, el valor del moment de càlcul és molt inferior al valor del moment límit i es pot 
dimensionar en un domini 3, que significa, ruptura dúctil. 
 

dMM ≥lim  
 
L’àrea que resulta amb el moment de càlcul és: 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅
⋅
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A
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yd
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00026,0
845,105,210201

6,60321108,12,1
435
201 23 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅⋅

⋅
−−⋅⋅⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=sA m2 

 
58,2=sA cm2 

 
Comprovem si es verifica que l’àrea d’acer mínima i l’àrea mínima geomètrica són 
inferiors al resultat obtingut. 
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64,749.110
000.435

000.20
14,9504,004,0 4

min, =⋅






⋅⋅=













⋅⋅=

yd

cd
cs f

f
AA  cm2 

 
92,663.21014,950028,00028,0 4

min, =⋅⋅=⋅= cgeoms AA  cm2 
 

Amb la armadura mínima geomètrica es poden disposar: 
 

12=φ mm →  148=n  barres 
16=φ mm →  108=n  barres 

 
 
 
10.4.4.   Sabates dels estreps 
 
10.4.4.1. Sabata de l’estrep 1 
 
En el cas de la sabata de l’estrep 1, com que, el vol és inferior a dues vegades el cantell, 
ens trobem en el cas de sabata rígida. Per tant, utilitzem el mètode de bieles i tirants on 
les fórmules de càlcul resulten d’imposar la condició d’equilibri entre les forces 
aplicades (accions i reacció del terreny), i entre els elements de la gelosia. 
 
 

( )
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dmedddmed

⋅
+

⋅+⋅
=

⋅+⋅

⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅
=

,max,

max,,

,max,

,max,,

1
3

1

6

1

22

1
322

1

42
σσ

σσ

σσ

σσσ
 

 
 

( ) 78,210
220440

440
3

1
220

6

1

1 =⋅
+

⋅+⋅
=X m 

 
 

( ) ( ) 210.1220440
2

1

2
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220

2

1

2 ,max,,,1 =−⋅+⋅=−⋅+⋅= dmedddmedd

B
R σσσ  kN 

 

( ) ( ) 71,983.105,225,078,2
62,185,0

1210
25,0

85,0 1
,1 =⋅−⋅

⋅
=⋅−⋅

⋅
= aX

d

R
T d

d  kN 

 

03,5710

15,1

10400

71,983.1 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2/m 

 
Es disposaran les barres de la següent forma: 
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12=φ mm →  56=n  barres 
16=φ mm →  110=n  barres 

 
10.4.4.1. Sabata de l’estrep 2 
 
En el cas de la sabata de l’estrep 2, com que, el vol és inferior a dues vegades el cantell, 
ens trobem en el cas de sabata rígida. Per tant, utilitzem el mètode de bieles amb les 
mateixes expressions que abans. 
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220440
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3

1
220
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( ) ( ) 37,981225,067,1
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25,0

85,0 1
,1 =⋅−⋅

⋅
=⋅−⋅

⋅
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d

R
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d  kN 

 
 

21,2810

15,1
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37,981 4

3
=⋅








 ⋅
=sA cm2/m 

 
Es disposaran les barres de la següent forma: 
 

12=φ mm →  148=n  barres 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 6 – FERMS I PAVIMENTS 



  Annex de Ferms i Paviments  

1 
 

ÍNDEX 
 
1.   OBJECTE I NORMATIVA VIGENT APLICABLE  ........................................... 2 
2.   INTRODUCCIÓ  ....................................................................................................... 2 
3.   EXECUCIÓ DE L’AFERMAT  ................................................................................ 2 
3.1.   PAQUET DE FERMS ............................................................................................ 2 
3.1.2.   Categoria de trànsit ............................................................................................. 2 
3.1.2.1.   Definició de les estacions de cobertura de la Generalitat ................................ 3 
3.1.2.2.   Dades horàries totals, per longituds i per velocitats ........................................ 5 
3.1.2.3.   Sistematització i categoria de les estacions. Estació Afí .................................. 9 
3.1.2.4.   Càlcul de la IMD. Paràmetres. Coeficients i factors ..................................... 10 
3.1.2.5.   Categoria de trànsit pesant ............................................................................. 12 
3.2.   PAVIMENTACIÓ DE L’ESTRUCTURA  .......................................................... 13 
3.2.1.   Pavimentació del tauler ..................................................................................... 14 
3.2.2.   Impermeabilització del tauler ........................................................................... 14 
3.2.3.   Variables climàtiques ......................................................................................... 15 
3.2.4.   Paviment bituminós ........................................................................................... 16 
3.2.5.   Microaglomerat BBTM 11 ................................................................................ 17 
3.2.6.   Reg d’adherència ............................................................................................... 17 
3.2.7.   Mescla bituminosa en calent AC16 bin S ......................................................... 17 
3.3. JUNTS DE CALÇADA ......................................................................................... 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Annex de Ferms i Paviments  

2 
 

1.   OBJECTE I NORMATIVA VIGENT APLICABLE 
 
El present annex té per objecte definir i justificar totes les actuacions relacionades amb 
l’afermat del nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59, del PK 34+440 al PK 34+546, 
entre els termes municipals de Castellterçol i Moià. 
 
El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent Norma 
6.1-IC "SECCIONES DE FIRME", de la “Instrucción de Carreteras”, aprovada per 
ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre 
 
2.   INTRODUCCIÓ 
 
Les obres projectades contemplen la construcció d’un viaducte de planta corba que forma 
part d’una millora general del traçat de la carretera C-59 entre el PK 33+660 i el PK 
35+520, al tram conegut com el revolt de La Fàbrega.  
 
Tanmateix es contemplen les actuacions necessàries per realitzar els junts de calçada del 
pont, amb materials que proporcionin el màxim d’elasticitat, resistència i durabilitat.  
 

3.   EXECUCIÓ DE L’AFERMAT 
 

3.1.   PAQUET DE FERMS  
 
3.1.2.   Categoria de trànsit 
 
Les dades de trànsit, els càlculs i els resultats obtinguts pel dimensionament del ferm del 
viaducte, a la carretera C-59, han estat cedides pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, a través de Servei d’equipament i dades viàries de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat, del Pla d’Aforaments corresponent a l’any 2009 de la xarxa de 
carreteres que l’organisme explota.  
 

 
Figura 3.1.2. Mapa general d’ubicació de la crta. C-59 (Moià – Castellterçol)  
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Per tal de conèixer la mobilitat de la C-59, al seu tram entre Castellterçol i Moià, es 
recullen les dades corresponents a la IMD d’una estació automàtica d’aforament que 
realitza l’amidament en un tram que conté els PK 34+440 i PK 34+546.  
 

• Tram amidat: 
 
Estació de Cobertura del S.T.C.B. amb codi 45-308, ubicada al PK 30+103, amb 
un tram d’aforament que va entre el PK 28+000  i el PK 38+460. 
 

3.1.2.1.   Definició de les estacions de cobertura de la Generalitat 
 
En aquest tipus d’estacions es realitza, com a mínim, un aforament anual, durant 16 
hores (de 6h a 22h), generalment a la primavera o a la tardor, ja que, en aquestes 
èpoques la intensitat acostuma a ser semblant a la mitja anual, tot i que, en carreteres 
estacionals, com podrien ser les de zones de muntanya i/o platja aquesta dada no seria 
del tot fiable, a la C-59 un valor lògic de la IMD es podria determinar en els mesos 
compresos entre Febrer, Març i Abril, o bé, en els mesos d’Octubre i Novembre. A la 
Generalitat s’hi afora com a mínim les 24 hores d’un dia feiner cada 4 anys, amb 
aparells de registre automàtic horari. 
 
L’equip utilitzat consta d’un captador pneumàtic i una registradora que s’alimenta 
mitjançant un acumulador que es substitueix periòdicament i es carrega al taller. Tot 
seguit es defineixen els elements de l’equip. 
 

- Captador pneumàtic: Tub flexible de goma tancat per un dels seus extrems, 
instal·lat sobre la calçada, perpendicularment a la marxa dels vehicles. En 
trepitjar-lo el vehicle, la pressió interior del tub desplaça una membrana de 
l’equip comptador i tanca així un circuit elèctric que registre el pas del vehicle. 
Utilitzats només en estacions de cobertura i en amidaments puntuals per a 
realitzar estudis de trànsit. La fiabilitat d’aquest sistema disminueix quan 
augmenta el número de carrils, en el cas de la C-59, al ser una carretera 1+1, es 
contempla un error del 8%. 
 

 
Fig. 3.1.2.1.1 Separació de 100 cm entre els tubs de goma  

 



  Annex de Ferms i Paviments  

4 
 

- Registradora: Constituïda per elements de registre i posterior emmagatzematge 
temporal, per a digitalitzar i emmagatzemar les senyals captades pels detectors, 
fins a la seva introducció en un ordinador per al seu processament. Permeten 
l’obtenció de volums, velocitats, longituds, sentits de circulació i carrils emprats. 
En les estacions de cobertura s’obtenen les dades de la registradora mitjançant 
un PC personal, connectat amb una interfície SR-232C.  
 

 
Fig. 3.1.2.1.2. Registradora  

 
 
Les dades més fiables de les que es disposa per a realitzar els càlculs són les 
corresponents als següents períodes:  
 
Període comprès entre els anys 2007, 2008 i 2009. Amb aquestes dades es calcula el 
creixement tant de la IMD com del percentatge de vehicles pesants que hi ha hagut a la 
zona. 
  
• Codi de l’estació: 45-308  

 
Any IMD IMDp Creixement IMD Creixement IMDp
2007 4591 3.03 --- ---
2008 5338 2.78 13.99400525 -8.992805755
2009 5002 2.46 -6.717313075 -13.00813008

Taula 3.1.2.1.1. Creixement de l’estació 45-308 
 
3.1.2.2.   Dades horàries totals, per longituds i per velocitats 

 
A continuació es mostren les dades horàries totals enregistrades als aforadors, així com 
la distinció entre les diferents longituds i les velocitats dels vehicles, diferenciant cada 
paràmetre per sentits.  
 
El Servei d’equipament i dades viàries depura i valida les dades que extreu dels 
aforadors  mitjançant un programa anomenat G.A.F. (Gestió d’aforaments de trànsit). 
Aquest, una vegada s’han depurat els errors no classificats (NC), valida les dades 
permetent extreure’n la següent informació 
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• Distribució horària total per sentits 
 

• Distribució horària total per longituds 
 

• Distribució horària total per velocitats 
 
El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona va realitzar l’amidament de l’estació de 
cobertura amb codi 45-308, ubicada a la C-59 en el PK 30+103, el dia 26/02/2009.  
 
Sentit Castellterçol: 
 
 

 
Gràfic 3.1.2.2.1 Intensitat horària sentit Castellterçol 

 
 
Al gràfic s’observa que en la distribució horària del sentit Castellterçol es produeixen 
tres hores punta, una a les 08:00h del matí, una altre a les 12:00 del migdia i per últim a 
les 19:00h de la tarda. També s’aprecia que l’hora vall es produeix entre les 00:00 i les 
04:00 de la matinada. 
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Taula 3.1.2.2.1 Intensitat Horària sentit Castellterçol 

 
Sentit Moià: 
 

 
Gràfic 3.1.2.2.2 Intensitat horària sentit Moià 
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Al gràfic s’observa que en la distribució horària del sentit Moià es produeixen dues 
hores punta, una entre les 07:00h i les 08:00h del matí i l’altre a les 18:00h de la tarda. 
També s’aprecia que l’hora vall es produeix entre les 00:00 i les 04:00 de la matinada. 
 

 
Taula 3.1.2.2.2 Intensitat Horària sentit Moià 

 
 
L’estimació dels vehicles pesants que passen per la secció de carretera es fa considerant 
com a vehicles d’aquesta categoria tots aquells que tenen una longitud superior als 6 m, 
es considera que els vehicles lleugers comprenen un interval de longitud de [2-6] m i els 
vehicles de 2 rodes de [0-2] m. 
 
L’enregistradora també està programada per captar els senyals pels detectors de manera 
que permeti l’obtenció de 10 esglaons de velocitat, que van de [0-40], [40-60], [60-80], 
[80-90], [90-100], [100-120], [120-140], [140-160], [160-180], >180 km/h. 
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Taula 3.1.2.2.3 Estadística per longituds i velocitats sentit Castellterçol 

 
Observant l’estadística per longituds i velocitats en sentit Castellterçol, s’aprecia que el 
repartiment per longituds és d’un 3,01% de vehicles de 2 rodes, un 94,63% de vehicles 
lleugers i, per últim, un 2,36% de vehicles pesants. Pel que fa al rang de velocitat que 
predomina, la majoria de vehicles circulen entre [60-80] km/h. 

 
 

 
Taula 3.1.2.2.4 Estadística per longituds i velocitats sentit Moià 

 
Si ara observem l’estadística per longituds i velocitats en sentit Moià, s’aprecia que el 
repartiment per longituds és d’un 3,42% de vehicles de 2 rodes, un 94,03% de vehicles 
lleugers i, per últim, un 2,55% de vehicles pesants. Pel que fa al rang de velocitat que 
predomina, la majoria de vehicles circulen entre [60-80] km/h. 
 

 
Per tant, per determinar els percentatges per longituds que hi ha a la secció amidada, 
s’ha de fer la mitja aritmètica de cadascun dels percentatges que hi ha en els dos sentits. 
 

• 215,3
2

42,301,3
2 =+=Rodes   
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• 33,94
2

03,9463,94 =+=Lleugers  

• 455,2
2

55,236,2
% =+=VP  

 
3.1.2.3.   Sistematització i categoria de les estacions. Estació Afí 
 
La intensitat de pas de vehicles per les carreteres no és constant, sinó que oscil·la segons la 
mobilitat de la població, i segueix uns cicles diaris, setmanals, mensuals i anuals. Així 
doncs un mesurament puntual realitzat en una determinada secció d’una carretera, en un 
cert dia de l’any, no dóna informació de les intensitats mitjanes o extremes d’aquella 
carretera. Tenint en compte que la inversió necessària per a obtenir dades d’una manera 
permanent a totes les carreteres seria molt alta, el S.E.D.V. ha establert una tramificació de 
la xarxa i una jerarquia o categoria de les estacions instal·lades en els diferents trams, per 
tal d’obtenir, amb una mostra el més petita possible, una idea prou representativa del 
trànsit de tota la xarxa. 
 
Com que l’amidament realitzat pel S.T.C.B. és d’una estació de cobertura, que com ja s’ha 
explicat anteriorment, consta d’un amidament puntual de 24 h a l’any, no es disposa de les 
dades de la IML, IMS, i la IMDO, que són, la mitjana aritmètica de les intensitats 
registrades de dilluns a divendres de tots els dies aforats, la mitjana aritmètica de la 
intensitat registrada tots els dissabtes aforats i la mitjana aritmètica de la intensitat 
registrada tots els diumenges aforats, respectivament. 
 
Per tant, no es poden saber els valors dels coeficients L i S que són, el factor de variació 
mensual i el factor de dissabtes i diumenges, respectivament, i com que l’estació només 
s’ha aforat durant 24 hores, s’ha de multiplicar per aquests factors per a trobar el valor 
exacte de la IMD. 
 
És per aquest motiu, que es fa necessària la utilització d’una estació afí, que serà aquella 
que  contingui  una evolució del trànsit semblant, fins al punt de poder considerar iguals els 
valors dels coeficients L i S. El fet que contingui una evolució del trànsit semblant, no 
significa que el valor de la IMD de l’estació afí i la cobertura s’assembli, només indica 
que, com que l’evolució del trànsit és molt semblant, els factors que s’obtindran de 
l’estació afí seran prou realistes i vàlids per a aplicar-los a les dades amidades a 
l’aforament puntual. 
 
Per a escollir una estació afí d’una manera senzilla, tenint en compte que poden ser afins 
totes aquelles estacions que realitzin un amidament els 7 dies de la setmana, és 
recomanable buscar una estació ubicada en una carretera que tingui una orientació 
semblant. Hi ha una estació primària que podria ser afí, la 35900308 ubicada a la C-59 PK 
3+400 a Palau-Solità i Plegamans. A continuació es mostra el full de detall de l’estació: 



2007

C-5935900308 - Mollet del Vallès    (Primària) PK 3,4
12/05/20081-4 Mollet del Vallès

2007
DIES AFORATS

7 7 0 0 0 0 0 0 0 210 7 0dies d'aforament
5 5 0 0 0 0 0 0 0 150 5 0dl. a dv.
1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0dissabtes
1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 1 0diumenges

INTENSITATS MITGES
51453 52996 0 0 0 0 0 0 0 522190 52195 0IMD
58685 59708 0 0 0 0 0 0 0 592540 59375 0IMD dl. a dv.
37711 39921 0 0 0 0 0 0 0 391110 39583 0IMD dissabtes
29038 32508 0 0 0 0 0 0 0 301520 28909 0IMD diumenges

INTENSITATS MITGES DE PESANTS
4756 5260 0 0 0 0 0 0 0 49690 4886 0IDM
6426 7059 0 0 0 0 0 0 0 66850 6566 0IDM dl. a dv.
868 1039 0 0 0 0 0 0 0 9640 980 0IDM dissabtes
297 488 0 0 0 0 0 0 0 3930 393 0IDM diumenges

FACTORS
1,0097 0,9924 1,00000,9980Factor L

0,8813Factor S
FACTORS PESANTS

1,0403 0,9470 1.00001,0181Factor L
0,7433Factor S

VOLUM PER SENTIT
50,67% 51,28% 50,93%50,84%> Oristà
49,33% 48,72% 49,07%49,16%> Sta.Perpetua de

VOLUM PESANTS PER SENTIT
52,17% 52,16% 52,07%51,88%> Oristà
47,83% 47,84% 47,93%48,12%> Sta.Perpetua de

VOLUM PER DIA DE LA SETMANA
 16,05%  15,74%  15,92% 15,98%dilluns
 16,06%  16,07%  16,07% 16,07%dimarts
 16,31%  16,00%  16,20% 16,28%dimecres
 16,30%  16,12%  16,26% 16,34%dijous
 16,75%  16,54%  16,62% 16,58%divendres
 10,47%  10,76%  10,69% 10,83%dissabte
 8,06%  8,76%  8,25% 7,91%diumenge

VOLUM PESANTS PER DIA DE LA SETMANA
 19,58%  18,75%  19,25% 19,41%dilluns
 19,63%  20,06%  19,84% 19,84%dimarts
 18,77%  19,37%  19,02% 18,92%dimecres
 19,56%  19,23%  19,37% 19,32%dijous
 18,96%  18,44%  18,63% 18,49%divendres
 2,61%  2,82%  2,76% 2,87%dissabte
 0,89%  1,33%  1,12% 1,15%diumenge

VOLUM PER LONGITUD
88,90% 88,05% 88,51%88,59%2-6 m
9,24% 9,93% 9,51%9,36%6-X m
1,85% 2,02% 1,97%2,05%0-2 m

HORA PUNTA
12 1521Dia

14:00 18:0018:00Hora
4237 41444113Volum

HORES 30 - 50 - 100
Data: 17:00 Volum: 391821-05 Hora:Hora 30
Data: 13:00 Volum: 381721-05 Hora:Hora 50
Data: 19:00 Volum: 354215-05 Hora:Hora 100

ÍNDEX DE FIABILITAT
50,00%IFa

VELOCITAT MITJANA PER SENTIT
67,50 km/h> Oristà
64,41 km/h> Sta.Perpetua de

VELOCITAT MITJANA
65,99 km/hVelocitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Direcció General de Carreteres   

Aforaments -Subdirecció General d'Actuació Viària
Servei d'Equipament i Dades Viàries

Estació:
Carrils: Data llistat:

juny jul.gen. des.nov.oct.set.ag.març IMDabr. maigfeb.
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3.1.2.4.   Càlcul de la IMD. Paràmetres. Coeficients i factors 
 
En una estació de cobertura, com ja s’ha esmentat en el punt anterior, no és possible 
conèixer directament la intensitat mitja diària. Per això és necessari conèixer la relació 
existent entre la intensitat registrada el dia de l’aforament i la intensitat mitja diària anual. 
Aquesta relació es calcula amb l’estació de control primària 35900308 per després aplicar-
la a l’estació de control de cobertura 45-308 per obtenir la IMD.  
    
A partir de les dades obtingudes a l’estació afí, es calculen els següents factors: 
 

i. Factor N o coeficient de nocturnitat, que és igual a la relació entre la intensitat de 
tot el dia i la intensitat durant 16 hores (de 6 a 22h) d’un dia laborable. En aquest 
cas, com que l’estació ha aforat durant les 24h, no és necessari utilitzar aquest 
factor pels càlculs de la IMD. 

ii. Factor L o de variació mensual, que és igual a la relació entre la intensitat mitja 
anual en dies laborables i la intensitat aforada en dies laborables del mes 
considerat. 

iii.  Factor S o de dissabtes i diumenges, que és igual a la relació entre la IMD i la 
intensitat mitja anual en dies laborables. 

iv. Factor F, que és igual a la relació entre la IMD i la intensitat durant 16 hores en un 
dia laborable qualsevol, i que és el producte dels tres factors, N, L i S, tot i que, en 
aquest cas, només serà el producte dels factors L i S. (F = L·S) 

 
El factor L es calcula per cada mes. D’altre banda, s’obtenen els índexs: 
 

- Factor de dissabtes (a):   Coeficient entre la intensitat mitja anual dels dissabtes i la 
dels dies laborables. 
 

IMS/IML 
 

- Factor de diumenges (b):   Coeficient entre la intensitat mitja anual dels diumenges 
i la dels dies laborables 
 

IMDO/IML 
 
A partir d’aquests valors es calcula el coeficient (S): 
 

7

5 ba
S

++=  
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A partir de les dades facilitades pel S.E.D.V., i mitjançant les dades extretes de la 
registradora, es calculen els factors, per verificar que els valors del GAF siguin correctes. 
 

Mes/IMD IML IMLanual IMS IMDO L a b S
gen. 39781 48705 30046 21773 1.2243 0.8056 0.6696 0.9250
març 51472 48705 25350 25350 0.9462
maig 0 48705 0 0 0.0000
jul. 0 48705 0 0 0.0000
set. 46853 48705 57025 57514 1.0395
nov. 56181 48705 38009 28518 0.8669  

Taula 3.1.2.4.1. Factors L i S per longituds de [0-6] m  

 

Mes/IMD IML IMLanual IMS IMDO L a b S
gen. 8166 5726 1784 983 0.7012 0.4246 0.3407 0.8236
març 5699 5726 706 318 1.0047
maig 0 5726 0 0 0.0000
jul. 0 5726 0 0 0.0000
set. 3405 5726 6581 6439 1.6816
nov. 5745 5726 814 307 0.9967  

Taula 3.1.2.4.2. Factors L i S per longituds de [6-x] m 

 
Per tant, ja es poden calcular els valors exactes de la IMD i la IMDp que hi ha a la crta.       
C-59 entre els PK 28+000 i PK 38+460. 
 

IMD(puntual) L S IMD(Cobertura)
4718,38 1,019225 0,925 4448,41  

Taula 3.1.2.4.3. Valor total de la IMD   

 

 

IMD(puntual) L S IMD(Cobertura)
122,80 1,019225 0,925 115,77  

Taula 3.1.2.4.4. Valor total de la IMDp  

 

3.1.2.5.   Categoria de trànsit pesant 
 
Per tal de poder dimensionar el ferm d’una forma empírica mitjançant un catàleg de 
seccions, s’ha de conèixer la categoria de trànsit pesant. S’estableixen vuit categories de 
trànsit pesant, segons la intensitat mitja diària de vehicles pesants en el carril del projecte i 
a l’any de posada en servei, que en aquest cas es considera un any després de la dada, és a 
dir, el 2010.  
 
És per aquest motiu que s’ha d’estimar la IMDp que hi haurà l’any de posada en servei de 
l’estructura. Amb les dades de la Taula 3.1.2.1.1.” Creixement de l’estació 45-308” de  
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l’apartat 3.1.2.1. Definició de les estacions de cobertura de la Generalitat podem veure 
com l’evolució del creixement que ha seguit el trànsit des del 2007 al 2009, no és massa 
lògic, atès que, del 2007 al 2008 es produeix un decrement del 8,99% i del 2008 al 2009 
es produeix de l’ordre del 13%. Això pot ser degut a la crisis que s’està patint en aquest 
moment. Per aquest motiu utilitzaré un mètode basat en l’extrapolació de tendències per 
estimar la IMDp de l’any 2010. 
 
El mètode és senzill, consisteix en extrapolar el ritme del creixement observat en anys 
anteriors, suposant que es conservarà en un futur pròxim. Per estimar el trànsit futur en 
un determinat tram de carretera es parteix d’una sèrie de IMD corresponent, per 
exemple, als últims 10 anys, i s’ajusta a aquestes dades una llei del tipus: 
 

( )i
i CIMDIMD +⋅= 10  

 
on, 
 
 IMD i: IMD de l’any i. 
 C: Taxa de creixement anual. 
 

( )2
20072009 1 CIMDIMD +⋅=  →  012

2007

20092 =







−+⋅+

IMD

IMD
CC  

 

01
4591

5002
22 =







 −+⋅+ CC  →  0438,0=C  

 
Per tal de simplificar aquest càlcul quan siguin més de 2 anys, també es pot fer 
directament aïllant l’expressió de la següent manera: 
 

( )2
20072009 1 CIMDIMD +⋅=  →  1

2007

2009 −=
IMD

IMD
C  

 

0438,01
4591

5002 =−=C  →  0438,0=C  

 
Amb aquest creixement s’estima la IMD que hi haurà al 2010 a partir de la IMD2008. 
 

( )2
20082010 1 CIMDIMD +⋅=   →  ( ) 58160438,015338 2

2010 =+⋅=IMD  

 

Per tant, la IMDp que hi haurà al 2010, serà de 143%45,258152010 =⋅=IMDp  

Segons la “Instrucción de carreteras Norma 6.1. IC” per un trànsit de vehicles pesants 
de 143 (vehicles pesants/dia) el tipus de trànsit pesant considerat és un T31. A 
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continuació es mostra el catàleg extret de la norma: 
 

 
Figura 3.1.2.5.1. Categoria de trànsit pesant 

 
3.2.   PAVIMENTACIÓ DE L’ESTRUCTURA 
 
ESPLANADA 
 
La categoria de l’esplanada de la calçada adjacent als estreps del viaducte, és una E3, 
aconseguint aquesta mitjançant terres d’aportació seleccionades per aquest tipus 
d’esplanada amb la compactació correcta. Segons la norma 6.1-IC Secciones de firme, 
damunt del terreny existent, classificat com a sòl tolerable, es col·locaran 30 cm de sòl 
seleccionat (S-SEL2) procedent de préstec i 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment (S-
EST3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.1. Tipus d’esplanada de la carretera adjacent al pont 
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3.2.1.   Pavimentació del tauler  
 
La rigidesa de l’estructura és molt superior a la del fonament que hi ha a la resta de la 
carretera, fet que fa que disposar com a paviment sobre aquestes la mateixa capa de trànsit 
pot no constituir la millor solució. Tanmateix, s’han de resoldre detalls constructius que 
tenen una gran influència en el correcte funcionament del conjunt.  
 
El paviment d’un pont ha de protegir al seu tauler de l’acció directa de les accions 
climàtiques, especialment de l’aigua, de la gelada i dels eventuals fundents que es poden 
utilitzar per combatre-la. Per tal de du a terme aquesta funció, s’ha d’impermeabilitzar 
el tauler abans de la construcció del paviment. El paviment també ha de protegir al 
tauler de l’acció directa del trànsit amb una durabilitat suficient. També s’ha de tenir en 
compte que l’espessor del paviment inclòs d’impermeabilització no pot ser superior a 
10 cm, per limitar la càrrega morta sobre l’estructura, i ha de proporcionar una adequada 
regularitat superficial i resistència al lliscament. 
 
Es realitzarà la col·locació d’una capa de protecció sobre la impermeabilització per tal 
d’evitar que, el trànsit d’obra, ocasioni desperfectes al tauler. Per tal de mantenir la 
mateixa textura superficial que a la resta de la carretera el paviment serà contigu amb el 
de la carretera. Per tant, el paviment serà bituminós, i a ser possible, s’hi col·locaran 
dues capes d’impermeabilització, que en el seu defecte, es podran substituir per un reg 
d’imprimació.  

 
3.2.2.   Impermeabilització del tauler  
 
La impermeabilització del tauler consisteix en realitzar un tractament superficial sobre 
aquest de manera que es formi una membrana que l’aïlli de l’aigua. El procediment de 
formació de la membrana es realitzarà in situ i s’empraran materials no bituminosos com 
poden ser les resines epòxid,  els poliuretans o els polièsters, tot i que, a ser possible, 
s’utilitzaran resines constituïdes per materials mixtes formats per resines epòxid i un 
material hidrocarbonat, ja que, la presència d’aquest millora la flexibilitat a baixes 
temperatures, mantenint una gran adherència al suport i redueix el cost del tractament. A 
més, té l’avantatge que té una gran adherència a les superfícies de formigó i és 
químicament inatacable, aquest fet fa que tingui un grau elevat de protecció contra la 
penetració de l’aigua a l’interior del tauler.   
 
Per la posta en obra s’utilitzarà una tècnica anàloga a la posta en obra de les resines epòxid, 
que consisteix en aplicar la mescla en pel·lícules molt fines que s’adhereixin al tauler, 
s’aplicarà dos capes i un reg de sorra per travar amb el paviment. És necessari emprimar 
prèviament el tauler mitjançant l’aplicació d’aquest mateix material convenientment 
fluïdificat, tot i que, abans, haurà de rebre un tractament mecànic per tal de tenir una 
textura molt fina, s’haurà de realitzar una neteja molt acurada i haurà de presentar una total 
absència d’humitat.  
 
L’espessor total acostuma a estar comprès entre 1,5 i 3 mm. Per tant, l’espessor mitjà és de 
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2 mm.       
 
3.2.3.   Variables climàtiques 
 
La instrucció únicament considera les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la 
precipitació mitjana anual. 
 
S’estableixen tres zones estivals als efectes d’escollir el betum asfàltic i de fixar la 
relació ponderal pols mineral/betum en les mescles bituminoses, que són les zones 
càlida, mitja i “templada”, respectivament. A la figura 3.1.2.6.1  
 

 
Figura 3.2.3.1. Zones tèrmiques estivals 

 
En funció de la precipitació mitjana anual, major o menor de 800 mm, s’estableixen 
dues zones pluviomètriques: plujosa i poc plujosa respectivament. A la figura 3.2.1.3.2 
es mostra el mapa de les zones pluviomètriques on s’aprecien les dues zones 
pluviomètriques esmentades.  
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Figura 3.2.3.2. Zones pluviomètriques 

 
 
La zona de projecte (Castellterçol i Moià) està inclosa en la zona tèrmica estival mitja i 
la zona pluviomètrica poc plujosa. 
 

3.2.4.   Paviment bituminós 
 
Existeix una gran varietat de paviments de naturalesa asfàltica. En la seva elecció s’ha 
de considerar predominant el tipus de tauler del pont, que en aquest cas, consta d’una 
estructura mixta, formada per un calaix metàl·lic d’acer i una llosa prefabricada de 
formigó. Per tant, es considera que el tauler és de formigó i es preveu que es col·loquin 
dues capes de mescla amb un espessor total de 8 cm.  

 
- 3 cm de microaglomerat BBTM (Dotació 60 kg/m2)  
- Reg d’adherència ECR-2-m 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent AC16 bin S (S-12) calcària 
- Reg d’adherència ECR-2-m 
- 2mm de mescla de resines epòxid i un material hidrocarbonat 

 
 
3.2.5.   Microaglomerat BBTM 11 
 
El microaglomerat BBTM 11 consisteix en una mescla amb una mida màxima limitada de 
l’àrid (inferior a 10 mm), per tal de permetre la seva aplicació en capes de poc espessor, 
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com la capa de trànsit. La seva posta en obra es realitzarà en capes de petit espessor per 
evitar els problemes que poguessin sorgir en relació a l’altura de les juntes de calçada.  
 

3.2.6.   Reg d’adherència 
 
El reg d’adherència consisteix en l’aplicació d’una petita quantitat d’emulsió bituminosa 
sobre la superfície de formigó bituminós AC16 bin S. El reg ha de penetrar el màxim 
possible, per preparar la superfície on s’assentarà la capa de microaglomerat M-10 i 
aconseguir que contribueixi a la seva subjecció.  
 
Els lligants han de ser poc viscosos, però de curat o ruptura ràpids, amb l’objectiu, 
d’una banda, d’aconseguir un bon repartiment amb poca dotació i, per l’altre, permetre 
la ràpida extensió de cada capa. Per aquest motiu s’utilitzarà una emulsió de ruptura 
ràpida i amb una baixa concentració de betum residual.  

 
S’utilitza una emulsió especial d’imprimació, ECR-2-m, que significa que és una emulsió 
catiònica de ruptura ràpida. L’objectiu de treballar amb una ECR és el de facilitar 
l’adhesivitat amb els àrids i augmentar la resistència al desplaçament per l’aigua després 
de la posada en obra. 
 
Al plec de condicions tècniques particulars (PCTP) s’especifiquen els materials, la seva 
dotació i el criteri d’acceptació o rebuig mitjançant la formula de treball. 
 
3.2.7.   Mescla bituminosa en calent AC16 bin S 
 
La mescla ha d’estar fabricada amb betums asfàltics, amb una proporció de lligant, que 
segons la granulometria variarà entre el tres per cent i el sis per cent (3% -6%) sobre la 
massa de l’àrid. S’aplicarà en calent i serà del tipus semitancada.   
 
La seva petita proporció de pors fa que siguin pràcticament impermeables, i així fa que 
protegeixi a les capes inferiors del ferm i a l’estructura de l’acció de l’aigua. Tot i que 
les mescles semitancades són menys impermeables que les mescles tancades, la 
diferència de preu fa que siguin una bona opció. A més, la són crítiques front a 
deformació plàstica.  
 
on, 
 
AC indica que la mescla és de tipus formigó bituminós. 
16 és la mida màxima de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar 
 entre un noranta i un cent per cent (90% - 100%) del total de l’àrid. 
bin significa que la mescla s’emprarà a la capa intermèdia, ja que, es considera que 
 la capa base és la impermeabilització.  
S indica que la granulometria és del tipus semidensa. 
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3.3. JUNTS DE CALÇADA 
 

Per tal de preveure els moviments de contracció i d’expansió que hi haurà a l’estructura, 
es deixaran dues juntes de calçada, ubicades un extrem del pont, atès que l’altre serà fix, 
i ha de complir amb tres requisits: 
 

• Qualitat de circulació del trànsit 
• Seguretat de tots els vehicles que utilitzin l’estructura. 
• Estanquitat front a elements adversos, i en particular, front a l’aigua. 

 
Com que es preveu que el pont tingui uns moviments mitjos, es proposa la solució 
constructiva de realitzar la junta de calçada mitjançant una junta de calçada de neoprè 
armat, “JNA-50”.  
 
Aquest tipus de junt de dilatació, té un recorregut màxim de 50 mm, i està constituït per 
una banda de material elastòmer amb reforços interiors d’acer, instal·lada mitjançant un 
tall previ a l’aglomerat a l’amplada corresponent, l’eliminació de l’aglomerat entre talls, 
l’aplicació d’un pont d’unió epòxid i l’elaboració i abocament de la beurada de morter 
d’alta resistència com a llit d’anivellació. Després es perforen i s’ancoren amb morter de 
resina epòxid mitjançant perns metàl·lics i es segellen les cavitats amb “Compofix”. Per 
últim es realitza el muntatge dels elements de transició mitjançant morter flexible a base 
de  “Compofix” i àrids seleccionats, amb un segellat final amb graveta.  
 
A les figura adjunta es mostra el detall de la junta de calçada en alçat. 
 
 

 
Figura 3.3.1 Alçat de la junta de calçada 
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1.   INTRODUCCIÓ 
 
S’estudien en el present annex, tots els elements complementaris referents a la 
Senyalització horitzontal (Marques Vials), Senyalització Vertical, i els sistemes de 
contenció de vehicles i abalisament necessaris per obtenir la seguretat vial necessària 
pel pont objecte del present Projecte Constructiu. 
 
No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional de les obres 
necessàries durant l’execució de les mateixes. 
 
Als corresponents plànols de PLANTES DE SENYALITZACIÓ, a escala 1:1000 
(Document núm. 2 del present Projecte Constructiu), es representen gràficament les 
diferents marques viàries, els senyals verticals, els sistemes de contenció de vehicles i 
abalisament, així com la seva posició al llarg de la traça. 
 

2.   ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el 
present Projecte Constructiu són les següents: 

• Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), al llarg de tot el 
tram de projecte. 

• Retirada de la senyalització vertical, actualment present al pont, deteriorada, que no 
compleixi la normativa.  

• Col·locació de la senyalització vertical de reposició, d’acord amb la normativa  
vigent, al llarg del pont. 

• Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al 
llarg del pont, on sigui necessària i actualment no n’hi hagi. 

• Disposició dels elements d’abalisament necessaris al pont, (ulls de gat, captafars en 
barrera i pintat de vorades). 

• Disposició de la nova barrera PMH-38 en compliment de la nova normativa dels 
sistemes de protecció de motociclistes en barreres de seguretat i ampits (pretiles).  

• Instal·lació de la barrera tipus PMH-38, en substitució de la barrera existent en el 
tram de l’actual C-59 tipus PMA2/12a que existeix en l’actual viaducte de la riera de 
la Fàbrega. 

3.   SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIÀRIES 
 
Les Marques Vials s’han projectat d’acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES 
VIALS" , aprovada per Ordre Ministerial de 16 de Juliol de 1.987 (B.O.E. del 4 d'Agost 
i 29 de Setembre). Altra Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la 
continguda en l'Ordre Circular 304 / 89 MV, del 21 de Juliol, sobre projectes de 
marques vials. 
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Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 
• Delimitar carrils de circulació 
• Separar sentits de circulació 
• Separar el carril de vehicles lents 
• Indicar les vores de la calçada 
• Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
• Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
• Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
• Repetir o recordar un senyal vertical 
• Permetre els moviments indicats 
• Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
 
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la 
referència B-118 de la Norma UNE 48103.  
 
Als plànols corresponents a aquest projecte s’inclouen les Plantes de senyalització 
horitzontal i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 
marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, etc. 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte Constructiu. 
 
Totes les marques són reflectants i els seus colors, amples i les seves formes són les 
que s’indiquen a continuació. 
 
La senyalització horitzontal es plantejarà amb material termoplàstic en calent en les 
línies de carril i en les illetes centrals. 

3.1.   MARQUES VIALS LONGITUDINALS 
 
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
 
• Línies longitudinals continues. 
• Línies longitudinals discontinues. 
• Línies longitudinals continues adossades a discontinues. 
 
La tipologia de marques longitudinals contemplades en el present projecte constructiu 
són: 

3.1.1.    Línies longitudinals continues 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 

- Línia per a separació de carrils (Marca M-2.2). Delimita i separen els 
carrils amb sentits de circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es 
comptabilitzarà en la de la calçada. L’amplada de la línia serà de 10 cm. 
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- Línia per a marge de la calçada (Marca M-2.6). Delimita el marge de la 

calçada. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. 
Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada per a vies amb VM inferior o igual a 
100 km/h si el voral es inferior a 1,5 m i de 15 cm si el voral es igual o 
superior a 1,5 m. 

 

3.1.2.    Línies longitudinals discontinues 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontinues: 
 

• Línia de separació de carrils normals (sentits).  La seva funció és la 
separació de carrils del mateix sentit de circulació.  

 
• Línia per a guia en intersecció. La seva funció és la indicació, dintre d’una 

zona d’encreuament o trenat de trajectòries de vehicles, de la prolongació ideal 
de les marques per separació de carrils o per vores de la calçada, així com dels 
carrils en que han de realitzar-se determinats moviments. 

 
El viaducte no té línies longitudinals discontinues, atès que, l’avançament està prohibit. 
La millora de traçat, de la que el pont forma part, en té tant contínues com discontínues. 
 

3.1.3.   Línies longitudinals continues adossades a discontinues 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues adossades a 
discontinues: 

• Línia longitudinal continua. La seva funció és per l’ordenació de l’avançament 
en calçada de 2 carrils i doble sentit de circulació.  
 

El viaducte no té línies longitudinals continues adossades a discontinues, atès que, 
l’avançament està prohibit. La millora de traçat, de la que el pont forma part, en té tant 
contínues com discontínues. 
 

3.2.    MARQUES VIALS TRANSVERSALS 
 
Poden ser continues o discontinues. 

3.2.1.    Marques transversals contínues 
 
Una línia continua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils del mateix sentit de 
circulació indica que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de l’obligació 
imposada per: un senyal de detenció obligatòria, una marca vial d’STOP, un senyal de 
prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 

3.2.2.    Marques transversals discontínues 
 
Una línia discontinua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils indica, que excepte en 
circumstancies anormals que redueixin la visibilitat, que cap vehicle o animal ni la seva 
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carrega, deuen franquejar-la, quan tinguin que cedir el pas en compliment de l’obligació 
imposada per: un senyal o marca de cediu el pas, una fletxa verda de gir en un semàfor , 
o quan no hagi cap senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 
El viaducte no té marques vials transversals, però, la millora de traçat, de la que el pont 
forma part, en té tant contínues com discontínues. 
 
3.3.   ALTRES MARQUES VIALS 

3.3.1.    Inscripcions 
 
La inscripció al paviment te per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària, recordant l’obligació de complir lo manat per un senyal vertical o en 
certs casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 
 
La longitud de les inscripcions per una via com la que ens ocupa, amb una velocitat 
mitja superior a 60 km/h és de 4 metres. 
 
Les classes d'inscripcions que s’utilitzen com a senyals horitzontals de circulació són: 

• Senyal de limitació de velocitat (M-6.6). La velocitat màxima és de 80 km/h. 
Indicació que cap vehicle ha de sobrepassar la velocitat expressada en km/h. La 
xifra podrà anar rodejada d’una el·lipse amb el su eix major paral·lel al del 
carril. 

 

4.    SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d’orientació, 
localització i destí situats a la carretera. 

 
4.1.   NORMATIVA 
 

La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la “Instrucción 
de Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000”. D'igual manera s’han 
adoptat les prescripcions contemplades en les cinc publicacions oficials següents: 

• "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” 

publicat en Març de 1992. 
• “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 

Señales” publicitat al Juny de 1992. 
• “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”, esborrany 

publicat l’Octubre de 2001. 
• “ I.G.S.E. Imatge gràfica de la senyalització exterior”. 
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4.2.   ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
 

Es col·locarà senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del 
tram de la nova traça del pont, on sigui necessària. 

No es disposarà de senyalització i l’abalisament al pont degut a la corba, ja que, es 
tracta de corbes obertes, de radi generós,  i amb un peralt adaptat a la normativa actual. 

La senyalització vertical de regularització de l’avançament de la nova traça del pont 
s’haurà d’adaptar a la prohibició d’avançament definida en els plànols de l’estudi de 
visibilitat, distancies de parada i zones d’avançament que trobem en l’apèndix que hi ha 
al final d’aquest annex.  

La posició dels senyals verticals així com les actuacions que realitzem en cadascuna 
d’elles es pot consultar en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Tot i així, la 
Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies 
locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben 
dibuixats cadascun dels senyals així com la seva denominació.  
 
En els plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i restants 
característiques dels senyals verticals.  
 
Donat que es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera 
convencional amb vorals, les dimensions dels senyals seran les següents: 
 

 

 

Figura 4.2.1. Senyal tipus per a carretera convencional 
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La senyalització d’orientació de reposició o de nova col·locació es fabricarà en alumini. 
 

La senyalització d’orientació tindrà dimensions que són funció de les seves 
inscripcions. La situació d’aquestes senyals així com les seves dimensions venen 
fixades i detallades als Plànols del Projecte (Document nº 2). Malgrat això, la Direcció 
d’Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals així 
ho aconsellin. 

Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant 
reflectides als plànols de detall i als amidaments. 
 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades 
per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-I.C. 
 
Les característiques dels materials a emprar, per la senyalització vertical de codi i 
d’orientació, s’especifiquen en els corresponents articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
La diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera 
serà d’1,80 m com a mínim. 
 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat”. 
 
A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data d’instal·lació i l’escut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

5.   ABALISAMENT  

L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementaries de la 
carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la 
seguretat i comoditat en la conducció. 

Pel dimensionament dels elements de abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris 
d’abalisament” de juny de 2004 editada pel Servei Territorial de Carreteres. 

S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 

ABALISAMENT VISUAL, que fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant 
l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de seguretat. Aquí 
s’inclouen: 

- Captafars en barreres de seguretat.            

- Captafars de calçada o “ulls de gat” fixats a les vores del viaducte. 

- Pintat de vorades. 
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5.1.   CAPTAFARS EN BARRERA DE SEGURETAT 

S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al 
respecte per la Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el 
primer suport del tram de barrera i a partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un 
també a l'últim suport del tram. 

El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de 
manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada, i com que la PMH-38 
és doble barrera, es disposen sobre la banda inferior, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d’alçada.  

La distancia entre captafars serà de 4 m, que és el que s’aplica en trams singulars o 
perillosos com: corbes de petit radi (R < 150 m), ponts, precipicis, etc. 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5.2.   CAPTAFARS DE CALÇADA O  “ULLS DE GAT” 

Els captafars de calçada grocs es disposen com abalisament del viaducte, fixats a les 
vores, amb una equidistància d’1 m. 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

5.3.   PINTAT DE VORADES 
 
Per fer visibles al trànsit les vorades del viaducte es procedeix al pintat d’aquestes 
mitjançant unes franges de pintura. 
 
Aquestes franges de pintura estaran formades per franges de pintura blanca. 
 
Les característiques dels materials i forma de pintar les franges es descriuen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
6.    SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 
 
La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un 
vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus 
ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes situats 
en les proximitats.   
 
6.1.   NORMATIVA  
 
La selecció del tipus de barrera de seguretat s’ha dut a terme atenent als avantatges i 
inconvenients recollits a l’ordre circular 321/95 T y P, “Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos” i l’Ordre Circular 6/01 per la modificació de 
l’anterior en relació a barreres de seguretat metàl·liques, que estableixen una 
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classificació dels sistemes de contenció de vehicles en quant a la seva funció i a la seva 
ubicació. S'ha tingut en compte especialment: 
 

- El funcionament i comportament de cada sistema 
- El cost d'implantació i conservació 
- Les condicions del tauler per a la cimentació i l'ancoratge 
- L'espai disponible, fins i tot, per a una eventual deformació del sistema 

 
6.2.   ACTUACIONS A REALITZAR 
 
En funció de les anteriors consideracions s'ha previst les següents actuacions respecte 
les barreres de seguretat en aquest projecte: 
 
- Conservació de la barrera de seguretat tipus PMA2/12a que existeix en l’actual 

viaducte de la riera de la Fàbrega. 
 
- Col·locació de barrera de seguretat tipus PMH-38 en el viaducte de la riera de la 

Fàbrega. 
 
6.3.   PRETILS METÀL·LICS 

 
Els tipus d’ampit (pretil) considerat en el present projecte és el següent: 
 
- Ampit metàl·lic (PMH-38). Col·locat al llarg de 242 m com a protecció en el 

viaducte de la riera de la Fàbrega. 
 

6.3.1.   Especificacions tècniques de l’ampit metàl·lic PMH-38 

• Classe: H4b 

• Descripció: Ampit metàl·lic PMH-38 assajat amb camió de 38 T amb Marcatge 
CE. 

• Formes d'ús 

- En marges d'obres de pas  
- L'anticipació i finalització s'ha de fer segons el que disposen les 

"Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles"  
- Longitud mínima per garantir l'adequat comportament en cas 

d'impacte:  60 metres, més la longitud de tractament en extrems  
- Subjecció al tauler mitjançant cargols de mètriques 16 i 22   
- Formigó tauler zona ampit: HA-25 amb armadura B 500 SD  

• Característiques tècniques 
 
L’ampit metàl·lic està integrament fabricat en xapa d’acer laminat en calent de qualitat 
S235JR y S275JR (segons UNE-EN 10025), galvanitzat en calent per immersió (segons 
UNE-EN ISO 1461). 
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L’ancoratge fusible està compost per una placa de sis argolles enroscades interiorment, 
embegudes al tauler. Els cargols fusibles travessen la placa d’ancoratge solidaria al pal, 
fixant-lo al tauler.  
 
L’ampit metàl·lic PMH-38 ha superat els assajos de xoc a escala real segons Norma 
Europea UNE-EN 1317-2, per el nivell H4b: 

- Assaig TB 81: Camió articulat de 18000 kg a 65 km/h y 20º 
- Assaig TB 11: Turisme de 900 kg a 100 km/h y 20º 

L’ancoratge fusible permet desacoblar els perns frontals d’ancoratge durant l’impacta 
del vehicle pesant, sense que el tauler sofreixi danys rellevants. 

El dissipador d’energia tubular de la barana inferior proveeix al sistema de la capacitat 
de reconducció i de deformació que possibilita, una severitat acceptable per al vehicle 
lleuger, el qual és incapaç d’arrencar l’ancoratge fusible.    
                 
Les característiques dels assajos i forma d’executar els ampits es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 
 

 

Figura 6.3.1. Detall de l’alçat de l’ampit PMH-38 
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Figura 6.3.2. Detall del perfil i ancoratges de l’ampit PMH-38 
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APÈNDIX DE L’ANNEX NUM 7   

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA  

 

1.   INTRODUCCIÓ 

En aquest apèndix s’estudia: 

- La necessitat d’abalisar el viaducte, degut a la corba. 
- La senyalització i l’abalisament a col·locar al viaducte degut a la corba en cas 

que necessiti abalisament. 
- Nombre de panells direccionals a col·locar. 
- Distancia que haurà entre cada panell direccional. 
- Càlcul de la velocitat màxima recomanada de traçat de la corba.                                        

El càlcul de la senyalització i l’abalisament de la corba, es farà utilitzant la “Instrucción 
de carreteras Norma 8.1-IC Señalización vertical”. 

2.   SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE LES CORBES 

Segons la “Norma 8.1-IC” la senyalització i l’abalisament que s’ha de disposar en una 
corba vindrà determinat per la diferència entre la velocitat d’aproximació a la corba 
(Vm) i la velocitat en la corba (Vc), així com pel radi i el desenvolupament de la corba. 

Es defineix (Vc) d’una corba de radi R (m) i peralt (%) a aquella velocitat a la qual 
correspon una acceleració centrifuga no compensada per el peralt, igual a la quarta part 
de l’acceleració de la gravetat. 

Es defineix (Vm) com la velocitat que es pot assolir abans d’una corba per poder 
recórrer aquesta a la velocitat (Vc). 

La velocitat (Vm) depèn de: 

- La velocitat d’aproximació de la limitació anterior (Va). 
- De la distancia entre aquesta limitació i el començament de la corba. 
- Del perfil de la carretera. 
- De la desacceleració del vehicle per a poder iniciar el recorregut de la  

corba a la velocitat (Vc). 

2.1.   CÀLCUL DE Vc i Vm 

El mètode operatiu per calcular aquestes velocitats és el següent: 

- La velocitat (Va) la coneixem per la limitació existent o si fos determinada per un 
recorregut en corba, entrant en el gràfic de la figura 2.1.1., amb les dades dels seu radi i 
del seu peralt. 
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- La velocitat (Vc) l’obtenim entrant en el gràfic de la figura 2.1.1., amb les dades del 
seu radi i el seu peralt. 

 

Figura 2.1.1. Velocitat en corbes segons el radi i el peralt 

- La distància (Da) l’obtenim entrant en el gràfic de la figura 2.1.2. amb la dada ja 
obtinguda de (Va). 

 

Figura 2.1.2. Distancia d’avançament  
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- La distància (Ds) l’obtenim entrant en el gràfic de la figura 2.1.3. amb la dada ja 
obtinguda de (Vc). 

 

 

 

Figura 2.1.3. Distancia de seguretat  

- Per últim la velocitat (Vm) s’obté entrant en el gràfic de la figura 2.1.4., amb la dada 
de la suma de les distancies (Da), (Ds) i la distancia entre la limitació inicial i el 
començament de la corba. 



 Annex de Senyalització, abalisament i defensa  

 17 

 

Figura 2.1.4. Velocitat (Vm) que pot assolir abans d’entrar en una corba 

2.2.   CRITERIS DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE L ES CORBES 
 
Els criteris d’abalisament i senyalització de les corbes venen determinats per (Vd). 
Aquest paràmetre es calcula de la següent manera: 
 
 

Vd = Vm – Vc 
 

En funció del valor de (Vd) els criteris de senyalització i abalisament de les corbes son 
els següents: 
 
                                 - Si Vd < 15 Km/h la corba no s’abalisarà ni se senyalitzarà. 
 
                                 - Si 15 Km/h < Vd < 30 Km/h la corba s’abalisarà amb un panell  
   direccional i es senyalitzarà amb un senyal de corba perillosa. 
 
                                 - Si 30 Km/h ≤ Vd < 45 Km/h la corba s’abalisarà amb dos panells  
   direccionals adossats, un superposat sobre l’altre i es senyalitzarà  
   amb un senyal de corba perillosa més un senyal de velocitat  
   màxima recomanada de traçat de la corba. 
 
                                 - Si Vd ≥ 45 Km/h la corba s’abalisarà amb tres panells   
   direccionals adossats, superposats uns damunt d’uns altres, i es  
   senyalitzarà amb un senyal de corba perillosa més dos senyals de  
   velocitat màxima recomanada. 
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Així mateix i per millorar la seguretat vial, es col·locaran panells direccionals a tot el 
llarg de la corba amb la fi de que el conductor pugui apreciar fàcilment el seu traçat. 
Aquests panells seran sempre senzills, encara que el primer sigui doble o triple i se 
situaran guardant una distancia entre ells de l’ordre del 20% del radi de la corba i en tot 
cas igual o superior a 10 m. 
 
Els panells es disposaran d’acord amb la taula 2.2.1. i les fig. 2.2.1., 2.2.2. i 2.2.3. 
 

 
Taula 2.2.1. Abalisament i senyalització segons el grau de la corba 

 
 
 
 

 
Figura 2.2.1. Disposició dels panells en funció de la velocitat (Vd) 
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Figura 2.2.2. Disposició dels panells en funció d’un decrement de la velocitat  
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Figura 2.2.3. Disposició dels panells per calçada única  
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3.   ESTUDI DE LA SENYALITZACIÓ I L’ABALISAMENT DE LA CORBA DEL PONT  
 

Per definir la senyalització i l’abalisament de les corbes s’utilitzarà el mètode explicat 
en l’apartat anterior. Es calcularà (Va), (Vc), (Da), (Ds), (Vm), utilitzant els gràfics 
adjuntats en l’apartat anterior i per últim es calcularà (Vd). El paràmetre (Vd) serà el 
què donarà el tipus de senyalització i abalisament a col·locar en cada corba. 
 
Per realitzar els càlculs es necessita conèixer les següents dades de la corba: 
 
                                 - El radi. 
                                 - El pendent. 
                                 - El peralt. 
                                 - El tipus de limitació de velocitat que existeix abans de la corba  
   (pot ser un senyal de limitació de velocitat o pot ser altra corba. Si 
   es altra corba es necessitarà conèixer les mateixes dades que per  
   la corba que s’està estudiant: radi, pendent i peralt). 
                                 - La distancia entre la limitació de velocitat (ja sigui senyal o  
   corba) i el començament de la corba. 
                                 - El pendent existent en la zona de limitació de velocitat. 
 
La limitació de velocitat que existeix abans de la corba serà diferent segons el sentit de 
circulació, per tant la senyalització i l’abalisament a col·locar, serà diferent segons el 
sentit de circulació. És per això que es realitzarà un estudi diferent per cada sentit de 
circulació. 
 
3.1.   Direcció Castellterçol 
 
En direcció Castellterçol hi ha una corba a dretes abans del viaducte de la Fàbrega que 
té un radi de 100 m, un peralt del 2% i un pendent del 2%. Per tant, mitjançant les taules 
s’interpola amb els valors corresponents i s’obtenen els diferents paràmetres necessaris 
per saber si cal senyalitzar la corba coma perillosa, així com el grau de perillositat que 
tindrà.   
 

Va Vc Da Ds Dt Vm Vd
60 110 70 220 290 85,11 110  

Taula 3.1.1. Paràmetres per la senyalització i l’abalisament de la corba  

Per tant, es comprova que no és necessària la senyalització i l’abalisament de corba 
perillosa a l’entrada del pont en sentit Castellterçol.  

011011,85 ≤−=−= VcVmVd  

3.2.   Direcció Moià 
 
En direcció Moià hi ha una corba a esquerres abans del viaducte de la Fàbrega que té 
una limitació de velocitat a 70 km/h. Per tant, mitjançant les taules s’interpola amb els 
valors corresponents i s’obtenen els diferents paràmetres necessaris per saber si cal 
senyalitzar la corba coma perillosa, així com el grau de perillositat que tindrà.   
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Va Vc Da Ds Dt Vm Vd
70 110 80 220 300 86,25 110  

Taula 3.1.1. Paràmetres per la senyalització i l’abalisament de la corba  

Per tant, es comprova que no és necessària la senyalització i l’abalisament de corba 
perillosa a l’entrada del pont en sentit Moià.  

011025,86 ≤−=−= VcVmVd  
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1.   MEMÒRIA 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb 
el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del 
present projecte i del seu amidament.  

El Banc de Criteris utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat ha estat el de 
REFERÈNCIA GISA 2003, i el Banc de preus de Partides d’obra amb que s’ha realitzat el 
pressupost de l’obra és el Banc GISA Obra Civil 2003. 

L’aplicació dels coeficients de despeses generals (13%), benefici industrial (6%), així com 
l’I.V.A. (18 %) sobre el Pressupost de Control de Qualitat (37.959,68-€) aporta una 
valoració final de 53.302,98  € (CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS DOS MIL 
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS), el que suposa un 2,19 % respecte al pressupost de 
l’obra. 

1.1.   INTRODUCCIÓ ALS ASSAJOS 

En el present apartat es defineixen alguns dels assajos que es realitzaran durant 
l’execució de l’estructura, per tal de mantenir un control de qualitat exhaustiu en tot el 
període de duració de l’obra.   

1.1.1.   Assajos del terreny 

Per tal de garantir que el terreny que s’utilitzarà com a rebliment al darrera dels estreps, 
que són estructures de formigó que s’han calculat amb uns paràmetres determinats,  
compleixin amb les especificacions tècniques suficients per garantir que els paràmetres 
amb els que s’han realitzat els càlculs siguin el més fidedignes a la realitat possibles, es 
realitzaran els assajos que es defineixen a continuació. 

1.1.1.1.   Anàlisis granulomètrica per tamisatge 

Al darrera d‘estreps i murs, el rebliment que s’ha de disposar ha de ser de material 
granular filtrant. L’anàlisi granulomètric consisteix en determinar la massa del sol, sec i 
esmicolat, retinguda entre dos tamisos consecutius  d’una sèrie determinada; es calcula 
llavors la proporció en massa del material retingut respecte al total de la mostra. Les 
especificacions que han de complir són les que s’indiquen a continuació: 

0 < =  % Passa tamís 0,080 mm < = 5 

100 < = % Passa tamís 80 mm  

La resta del rebliment que es realitzarà al darrera d’alçats d’estructures de formigó es 
realitzarà amb un sòl seleccionat de tipus 3 especial. Les especificacions que han de 
complir són les que s’indiquen a continuació: 

% Passa tamís 0,080 mm < = 25 
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% Passa tamís 0,40 mm < = 75 

% Passa tamís 2 mm < = 80 

100 < = % Passa tamís 100 mm  

70 < = % Passa tamís 20 mm  

Per raons pràctiques la representació gràfica d’aquestes fraccions (corba 
granulomètrica) es realitza en eixos semilogarítmics.  

1.1.1.2.   Determinació dels límits d’Atterberg  

Els límits d’Atterberg són, en l’actualitat, unes de les determinacions de l’estat de 
consistència del sòl, més utilitzats. Com que l’anàlisi granulomètric no permet conèixer 
la magnitud quantitativa de la fracció fina, els límits d’Atterberg ens indiquen la seva 
qualitat, completant així el coneixement del sòl. 

El rebliment que es realitzarà al darrera d’alçats d’estructures de formigó es realitzarà 
amb un sòl seleccionat de tipus 3 especial. Les especificacions de consistència que han 
de complir són les que s’indiquen a continuació: 

30≤lw  

0≤pI  

on,  

lw  límit líquid 

pI  Índex de plasticitat 

1.1.1.3.   Assaig de piconatge pel mètode Proctor 

Per a la compactació del rebliment de terres darrera estreps i murs es realitzarà l’assaig 
Proctor normal, per tal d’assolir un nivell de compactació adequat per la posada en 
servei de la carretera. El procés de compactació es defineix com un procés mecànic en 
el que el sòl es deforma mentre es realitza l’expulsió de l’aire intersticial  

Les especificacions de consistència que han de complir són les que s’indiquen a 
continuació: 

2216 ≤≤ dγ   

%20%10 ≤≤ optW  
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1.1.1.4.   Determinació de l’índex CBR 

Consisteix en un assaig per mesurar la capacitat portant del terreny. Aquest es realitzarà 
tant, al rebliment de terres darrera estreps  i murs com en el terreny on s’assenten els 
fonaments.  

L’assaig sotmet el sòl a la penetració d’una tija cilíndrica a velocitat constant. El terreny 
compactat es submergeix en aigua i en el procés de saturació es mesura el seu eventual 
inflament a mesura que es satura. El resultat és la capacitat suport del sòl comparat amb 
el d’una grava patró, en percentatge. 

Les especificacions de consistència que han de complir són les que s’indiquen a 
continuació: 

màxCBR= 








35,10
,

90,6
21 PP

 

 

1.1.2.   Assajos del formigó 

1.1.2.1.   Assaig de consistència (Con d’Abrams) 

Aquest assaig es descriu a la norma UNE 83.313. Consisteix en mesurar la consistència 
del formigó fresc a peu d’obra. S’utilitza un motlle de forma troncocònica, que té dues 
nanses per manipular-lo.  

Es col·loca el motlle sobre una superfície plana i rígida i que no absorbeixi humitats. 
S’introdueix el formigó en tres capes d’altures sensiblement iguals i es compacta. 
L’assentament que admissible després de desemmotllar-lo ha de ser inferior a 1 cm. 

Les especificacions de resistència que han de complir són les que s’indiquen a 
continuació: 

30≤ckf  (Resistència a compressió a 28 dies) 

45≤ckf  (Resistència a compressió a 28 dies de la prellosa) 

1.1.2.2.   Assaig mecànics de provetes emmotllades 

Es realitzen els assajos sobre el formigó endurit mitjançant provetes realitzades amb el 
formigó fresc i curades segons UNE EN 1015-11. 

Es realitzaran els assajos a compressió, flexotracció, i tracció indirecta (assaig brasiler). 
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1.1.3.   Assajos de l’acer d’armar 

1.1.3.1.   Assaig de doblat – desdoblat 

Aquest assaig té per objectiu comprovar la plasticitat de l’acer, necessària per prevenir 
ruptures fràgils durant les manipulacions de ferralla i transport. El fenomen de ruptura 
fràgil, és a dir, sense absorció important d’energia, es presenta quant l’acer es veu 
sotmès a tensions multidireccionals aplicades ràpidament. Quant més baixa és la 
temperatura major és el risc de trencament de la barra.  

L’assaig s’efectua a temperatura ambient sobre un mandril amb diferents diàmetres que 
depenen de la classe d’acer i del diàmetre de la barra. La força de doblatge s’aplica 
constant i uniformement fins a assolir un angle de 90º. A continuació es sotmet la 
proveta a un escalfament de 100º C durant 30 minuts i es refreda l’aire, desdoblant-se 
com a mínim 20º. L’assaig es considera satisfactori si durant aquest no es produeixen 
esquerdes a la zona corba de la proveta, apreciables a simple vista (Norma UNE 
36.068:94). 

1.1.3.2.   Assaig d’adherència per flexió 

Consisteix en una proveta de dues mitges biguetes de formigó armades amb una barra    
- objecte de l’assaig - i unides per una ròtula metàl·lica a la zona de compressió. La 
barra va proveïda de mànecs de plàstic que deixen, a cada semibigueta, una longitud 

adherent de 10 ϕ. 

En els extrems de les barres es col·loquen comparadors per mesurar els desplaçaments. 

1.1.3.3.   Assaig d’inspecció de soldadura per radiografia 

L’assaig es realitza mitjançant rajos (x) i rajos (γ). El rajos (x) ofereixen una imatge 
amb millor contrast, mentre que, els rajos (γ) són més idonis per l’ utilització a peu 
d’obra.  

Des de el punt de vista radiogràfic, les soldadures es poden classificar com: 

I. Planes a tope  
II.  Soldadures en àngle 

III.  Circulars a tope 

Per a l’ interpretació i classificació de les soldadures de radiografies s’utilitzen 
radiografies publicades per l’ Institut Internacional de la soldadura i es classifiquen amb 
5 graus, que es determinen mitjançant colors.   

• Grau 1 (negre): soldadura perfecte 

• Grau 2 (blava): soldadura bona 
• Grau 3 (verda): soldadura regular 

• Grau 4 (marró): soldadura dolenta 
• Grau 1 (vermella): soldadura pèssima 
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1.1.4.   Assajos del ferm 
 
1.1.4.1.   Assajos de penetració del betum 
 
És l’assaig més utilitat per avaluar d’una manera pràctica la consistència dels betums 
asfàltics i classificar-los.  
 
Es procedeix de la següent forma: una agulla normalitzada amb una càrrega de 100 g es 
situa verticalment amb la punta a la superfície d’una mostra de betum (a temperatura de 
25 º C) i es deixa caure lliurement durant 5 segons. El resultat de l’assaig és la 
profunditat que, en dècimes de mil·límetre l’agulla penetra a la mostra.  
 
1.1.4.2.   Assajos del punt de reblaniment  
 
Es defineix per la temperatura a la que un disc de betum es reblaneix fins a permetre 
que una petita bola d’acer, recolzada inicialment a la seva superfície, caigui a través 
d’ell. El resultat de l’assaig s’anomena temperatura d’anell i bola.    
 
1.1.4.3.   Assajos de l’índex de penetració del betum 
 
A partir dels valors de la penetració a 25ºC i de la temperatura d’anell i bola es pot 
determinar l’índex de penetració d’un betum, que dona una certa idea sobre les 
característiques reològiques. 
  
1.2. DESCRIPCIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
1.2.1.  Introducció a la descripció del Pla de control de qualitat 
 
La descripció del Pla de control de qualitat és un resum dels assajos extrets de TCQ 
2000 de l’ETSCCPB que s’ha transcrit en les pàgines que es presenten a continuació, 
mostrant el codi i la seva descripció, atès que, no hi ha llicències del programa per a 
poder extreure’l del programa. 

2. LLISTATS 

2.1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de       
  granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 7-133- 
  58 
 
J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent,  
  segons la norma UNE 933 (1) 
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J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i alcali-  
  carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146-507 (1) i  
  (2) 
 
J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat  
  per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons segons la norma  
  UNE_EN 933-3 
 
J030WL00 Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 
 
J030Z000 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat  
  estabilitzat amb ciment, segons norma PNE 41240 
 
J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la  
  norma UNE 103-101 o NLT 104 
 
J03D2402 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la  
  norma UNE_EN 933-2 
 
J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)  

 d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 
 103-104 o NLT 106 

 
J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma  
  UNE 103-104 o NLT 106 
 
J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la  
  norma UNE_EN 933-8 
 
J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl,  
  segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 
 
J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de  
  sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 

 
J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del  
  Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE  
  103-502 
 
J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra  
  de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5 
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J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los  
  Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 1097-2- 
  99 
 
J03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una  
  mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 
 
J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del   
  permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103- 
  204 
 
J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra  
  de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 
 
J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
 
J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops  
  radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 
 
J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,  
  segons la norma DIN 18134 
 
J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la  
  norma UNE-EN 1925 
 
J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN  
  1936 
 
J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,  
  d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 
 
J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 
 
J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,  
  segons la norma NLT 123 
 
J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,  
  segons la norma NLT 137 
 
J0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,  
  segons la norma NLT 124 
 
J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola  
  d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125 



  Annex de Control de Qualitat 

9 
 

 
J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola  
  sobre el residu obtingut per destil·lació d'una mostra de material   
  bituminós, segons la norma NLT-125 
 
J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,  
  segons la norma NLT 122 
 
J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons  
  la norma NLT 126 
 

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil·lació  
  d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 

 

J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,  
  segons la norma NLT 181 

 

J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material  
  bituminós, segons la norma NLT 182 

 

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra  
  d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 

 

J055G30G Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió   
  bituminosa, segons la norma NLT 139 

 

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil·lació d'una  
  mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 

 

J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal  
  d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 

 

J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de  
  material bituminós, segons la norma NLT 183 
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J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material  
  bituminós en pel·lícula fina, segons la norma NLT 185 

 

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
  segons la norma NLT 138 

 

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma  
  NLT 142 

 

J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic,  
  segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 

 

J056E20E Determinació de l'estabilitat d’emmagatzematge d'una mostra de betum  
  asfàltic, segons normes NLT-328 i NLT-124 

 

J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, 
  segons la norma NLT-329 

 

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de  
  formigó fresc, segons la norma UNE 83-313-90 

 

J0607708 Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,  
  recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes   
  cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83- 
  301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84 i UNE 83-313-90 

 

J060AH00 Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa de  
  paviment, amb determinació del gruix 

 

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de  
  formigó fresc, segons la norma UNE 83-315-96 
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J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i  
  assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de   
  15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R,  
  UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90 

 

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter  
  fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 

 

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes  
  prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 

 

J0B00T0R Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista segons la  
  norma UNE-EN 1597-1 

 

J0B03S0R Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma  
  UNE-EN 1597-1 

 

J0B0M80D Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra  
  d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 

 

J0B0N80E Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra  
  d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 

 

J0B0P80F Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra  
  d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R 

 

J0B0Q80G Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra  
  d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 

 

J0B0R80M Determinació del contingut de nitrogen d'una mostra d'acer, segons la  
  norma UNE 36-317-1 
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J0B0S80J Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni  
  d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 

 

J0B0VS0R Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura,segons la norma 
  UNE-EN 1597-1 

 

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa  
  d'acer, segons la norma NBE EA-95 

 

J0B1470A Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma  
  UNE 7-475-92 (1) 

 

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,  
  allargament i estricció d'una proveta d'hacer laminat, segons la norma  
  UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum 

 

J0B1960C Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la  
  norma UNE_EN_ISO 6506-1 

 

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma  
  UNE-EN 10111 

 

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer  
  per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

 

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,  
  resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a  
  armar  formigons, segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92  
  (1) erratum 
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar  
  formigons, segons la norma UNE 36-068 

 

J2V1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació  
  d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat segons la norma  
  OC 321/95 

 

J441B007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb  
  pel·lícula de 10x24 cm i classificació, segons la norma UNE_EN 12517 

 

J441C007 Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia amb  
  pel·lícula de 10x40 cm i classificació, segons la norma UNE_EN 12517 

 

J441D00S Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons la norma  
  UNE 14-612 

 

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,  
  segons la norma NBE-EA 95 

 

J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament)   
  d'un recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 

 

J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè  
  armat, segons la norma UNE 53-566 

 

J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un  
  recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la norma UNE  
  53-565 

 

J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè,  
  segons la norma MELC 1016 
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J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer  
  d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de   
  trencament, segons les normes UNE 7-262 i UNE 7-277 

 

J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de   
  material geotèxtil, segons la norma UNE_EN 965 

 

J7B0D50L Detrminació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i  
  transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma UNE_EN 
  ISO 10319 

 

J7B0E50L Determinció de l'allargament de trencament d'una mostra de material  
  geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

 

J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material  
  geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

 

J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material  
  geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 

 

J7J11101 Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt   
  d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 

 

J7J14101 Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt d'estanqueïtat,  
  segons la norma UNE 53-628 

 

J7J15101 Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una  
  mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 

 

J7J16101 Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de  
  junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 

 



  Annex de Control de Qualitat 

15 
 

J7J18101 Determinació de la variació de la duresa experimentada després de  
  l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la  
  norma UNE 53-628 

 

J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una  
  mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53-541 

 

J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos,  
  segons la norma UNE 53-633 

 

J7J1K602 Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de  
  material elastomèric, segons la norma UNE 53-558 

 

J89X2102 Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la norma  
  UNE-EN ISO 1461 

 

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de  
  galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

 

J89XXX01 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no   
  destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

 

J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava- 
  ciment, segons la norma NLT 305-90 

 

J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de  
  vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025 

 

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma  
  giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la  
  norma UNE 127-025 
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J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces  
  de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-025 

 

J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de  
  formigó, segons les normes UNE 83-302, UNE 83-303 i 83-304 

 

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, 
  segons la norma NLT 164-90 

 

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla  
  bituminosa, segons la norma NLT 165-90 

 

J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la   
  densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla  
  bituminosa, segons la norma NLT 159-86 

 

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta  
  testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 

 

J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió- 
  compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT  
  162-84 

 

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles   
  bituminoses en calent 

 

J9H1C40S Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un paviment  
  per via seca, segons la norma NLT-352 

 

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes  
  bituminoses 

 



  Annex de Control de Qualitat 

17 
 

J9V1310L Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un  
  paviment, segons la norma NLT 335-87 

 

J9V1510R Caracterització mitjançant assaig càntabre de pèrdua per desgast d'un  
  paviment, segons la norma NLT 352-86 

 

J9V17100 Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip  
  scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336/92 

 

J9V1M30S Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim  
  de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT 330 

 

J9V1U001 Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms  
  amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm., cada 50 m i amb un mínim  
  de 100 determinacions, segons la norma NLT 338 

 

J9V1U003 Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig   
  d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a punt de base  
  Barcelona. 

 

JB121600 Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana   
  metàl·lica o mixta 

 

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils   
  longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma UNE  
  135121 
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2.2. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59 del PK 34+440 al
PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià. Control de qualitat

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/09/10* 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM MOVIMENT DE TERRES20

CAPITOL TERRAPLENS30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)

7,00032,44 227,08

2 JR31N300 U Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
substrat vegetal segons la norma UNE 77305:1999 (P - 122)

1,00010,75 10,75

3 JR31M300 U Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del
substrat vegetal (P - 121)

1,00010,75 10,75

4 JR31L300 U Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del
substrat vegetal (P - 120)

1,00010,75 10,75

5 JR31K300 U Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en
presa de mostra del substrat vegetal segons les normes UNE
103204:1993 i UNE 103204 ERRATUM. (P - 119)

1,00019,76 19,76

6 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)

8,00020,26 162,08

7 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 22)

17,00084,61 1.438,37

8 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 21)

245,0009,24 2.263,80

9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 20)

17,0005,05 85,85

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 18)

7,00026,08 182,56

11 JR31P300 U Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal
segons la norma UNE 77306:1999. (P - 123)

1,00011,07 11,07

12 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)

16,00043,68 698,88

13 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 933-8 (P - 11)

3,0009,17 27,51

14 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 9)

7,00024,45 171,15

15 JR472100 U Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels
percentatges formulats i especie dominant (P - 125)

1,00049,30 49,30

16 JR471100 U Amidament del contingut de llavors, aigua, abono i components a
la hidrosembra, especies herbàcies i especies arbustives (P -
124)

1,00027,97 27,97

17 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 14)

7,00083,56 584,92

CAPITOLTOTAL 01.20.30 5.982,55

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM AFERMATS30

CAPITOL MATERIALS BITUMINOSOS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59 del PK 34+440 al
PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià. Control de qualitat

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/09/10* 2Data:

1 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 30)

4,00036,87 147,48

2 J9V1M30S U Determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI), amb un
mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT 330 (P -
114)

5,000395,20 1.976,00

3 J9V17100 U Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336/92 (P -
113)

3,000228,00 684,00

4 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 110)

22,00048,65 1.070,30

5 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 39)

8,00044,46 355,68

6 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 103)

16,00030,18 482,88

7 J056F80F U Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma NLT-329 (P - 47)

3,00088,62 265,86

8 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159-86 (P - 105)

9,00091,66 824,94

9 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 107)

3,000157,50 472,50

10 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90 (P - 106)

51,00048,92 2.494,92

11 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 108)

132,00011,56 1.525,92

12 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE 933 (1) (P - 2)

6,00020,38 122,28

13 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 104)

16,00026,30 420,80

14 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 933-8 (P - 11)

6,0009,17 55,02

15 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 28)

4,00024,71 98,84

16 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 37)

4,00022,58 90,32

17 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 38)

4,00050,00 200,00

18 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 43)

4,00033,05 132,20

19 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 44)

4,00024,23 96,92

20 J9V1510R U Caracterització mitjançant assaig càntabre de pèrdua per desgast
d'un paviment, segons la norma NLT 352-86 (P - 112)

7,000105,31 737,17

21 J9H1C40S U Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast d'un
paviment per via seca, segons la norma NLT-352 (P - 109)

7,00099,44 696,08

22 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 111)

22,00018,02 396,44
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23 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 32)

2,00036,30 72,60

24 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 33)

2,00059,58 119,16

25 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 34)

2,00059,58 119,16

26 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 35)

1,00040,74 40,74

27 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 36)

2,00075,90 151,80

28 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 40)

1,00061,76 61,76

29 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 42)

2,00042,10 84,20

30 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 45)

1,00095,24 95,24

31 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 29)

2,00037,98 75,96

32 J9V1U003 U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig
d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a punt
de base Barcelona. (P - 116)

3,0001,44 4,32

33 J9V1U001 U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
en ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300 mm., cada 50
m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT
338 (P - 115)

3,000174,16 522,48

34 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 31)

2,00036,87 73,74

35 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 27)

1,00047,58 47,58

36 J056E20E U Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de
betum asfàltic, segons normes NLT-328 i NLT-124 (P - 46)

1,00076,70 76,70

37 J055X10X U Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 41)

1,00079,18 79,18

CAPITOLTOTAL 01.30.20 14.971,17

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM AFERMATS30

CAPITOL PAVIMENTS VARIS30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060AH00 U Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa
de paviment, amb determinació del gruix (P - 50)

1,00036,15 36,15

2 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 83-313-90 (P -
48)

1,0006,39 6,39

3 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una
mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 83-315-96 (P -
51)

1,00031,30 31,30
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4 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE 127-025 (P - 101)

1,00059,89 59,89

5 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE 127-025 (P - 100)

1,00052,00 52,00

6 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE
127-025 (P - 99)

1,00085,00 85,00

7 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes,
cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes
prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE 83-300-84,
UNE 83-301-91 1R, UNE 83-305-86 i UNE 83-313-90 (P - 52)

1,00063,17 63,17

8 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE 83-302, UNE 83-303
i 83-304 (P - 102)

1,00062,86 62,86

CAPITOLTOTAL 01.30.30 396,76

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA60

CAPITOL SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J89XXX01 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)

10,00030,02 300,20

2 J0B1YX0U U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la
norma UNE-EN 10111 (P - 68)

3,000165,95 497,85

3 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)

10,0004,55 45,50

4 JBM21101 U Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils
longitudinals de barreres de seguretat flexibles, segons la norma
UNE 135121 (P - 118)

9,00019,46 175,14

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma NBE EA-95 (P - 64)

7,00011,05 77,35

6 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum
(P - 66)

5,00022,10 110,50

7 J2V1110B U Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant
l'aplicació d'una força paral�lela al terreny sobre un suport clavat
segons la norma OC 321/95 (P - 72)

4,00027,81 111,24

8 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl�lica o mixta (P - 117)

1,00018,91 18,91

CAPITOLTOTAL 01.60.30 1.336,69

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM ESTRUCTURES I MURS70

CAPITOL VIADUCTE DE LA FÀBREGA10

OBRA ELEMENTAL FONAMENTACIÓ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE_EN 933-2 (P - 8)

1,00020,26 20,26
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2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 20)

18,0005,05 90,90

3 J9241101 U Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment
o grava-ciment, segons la norma NLT 305-90 (P - 98)

1,00017,10 17,10

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 13)

5,00043,68 218,40

5 J030WL00 U Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de
granulat (P - 5)

1,00068,41 68,41

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 18)

4,00026,08 104,32

7 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 1097-5 (P - 15)

1,0003,06 3,06

8 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 21)

177,0009,24 1.635,48

9 J060AH00 U Extracció d'un testimoni de formigó o grava-escòria d'una capa
de paviment, amb determinació del gruix (P - 50)

1,00036,15 36,15

10 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE 7-133-58 (P - 1)

1,00015,54 15,54

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 9)

4,00024,45 97,80

12 J030BL0Z U Determinació de la reactivitat alcali-sílice, alcali-silicat i
alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146-507 (1) i (2) (P - 3)

1,000101,07 101,07

13 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 14)

3,00083,56 250,68

14 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
69)

1,00019,48 19,48

15 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, morters i formigons
segons la norma UNE_EN 933-3 (P - 4)

1,00026,42 26,42

16 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 22)

18,00084,61 1.522,98

17 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)

3,00020,26 60,78

18 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 10)

1,00024,45 24,45

19 J03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-201 o NLT 120 (P - 19)

1,00013,95 13,95

20 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 49)

12,00076,35 916,20

21 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 71)

1,00010,75 10,75

22 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma

1,00057,30 57,30
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UNE_EN 1097-2-99 (P - 16)

23 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 12)

3,00032,44 97,32

24 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 70)

1,00028,73 28,73

25 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE_EN 933-8 (P - 11)

1,0009,17 9,17

26 J030Z000 U Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de
granulat estabilitzat amb ciment, segons norma PNE 41240 (P -
6)

1,000226,32 226,32

27 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE_EN 933-5 (P
- 17)

1,00023,14 23,14

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.70.10.10 5.696,16

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM ESTRUCTURES I MURS70

CAPITOL VIADUCTE DE LA FÀBREGA10

OBRA ELEMENTAL ALÇATS D'ESTREPS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 49)

10,00076,35 763,50

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 71)

1,00010,75 10,75

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 70)

1,00028,73 28,73

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
69)

1,00019,48 19,48

5 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 38)

1,00050,00 50,00

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.70.10.20 872,46

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM ESTRUCTURES I MURS70

CAPITOL VIADUCTE DE LA FÀBREGA10

OBRA ELEMENTAL ALÇATS DE PILES30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 49)

2,00076,35 152,70

2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
69)

0,00019,48 0,00
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3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 70)

0,00028,73 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 71)

0,00010,75 0,00

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.70.10.30 152,70

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM ESTRUCTURES I MURS70

CAPITOL VIADUCTE DE LA FÀBREGA10

OBRA ELEMENTAL TAULER40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum (P - 70)

4,00028,73 114,92

2 J0B03S0R U Assaig de tracció del metall aportat en una soldadura, segons la
norma UNE-EN 1597-1 (P - 56)

1,00048,94 48,94

3 J0B0VS0R U Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons
la norma UNE-EN 1597-1 (P - 63)

1,000104,87 104,87

4 J441C007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia
amb pel.lícula de 10x40 cm i classificació , segons la norma
UNE_EN 12517 (P - 74)

1,00017,09 17,09

5 J0B11P0N U Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o
planxa d'acer, segons la norma NBE EA-95 (P - 64)

82,00011,05 906,10

6 J441B007 U Assaig no destructiu d'inspecció de soldadura, per radiografia
amb pel.lícula de 10x24 cm i classificació , segons la norma
UNE_EN 12517 (P - 73)

2,00016,52 33,04

7 J441D00S U Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants, segons
la norma UNE 14-612 (P - 75)

17,00018,01 306,17

8 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P -
69)

4,00019,48 77,92

9 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer
per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 71)

4,00010,75 43,00

10 J0607708 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-300-84, UNE 83-301-91 1R, UNE 83-303-84, UNE 83-304-84
i UNE 83-313-90 (P - 49)

8,00076,35 610,80

11 J0B00T0R U Preparació d'una proveta mecanitzada, amb soldadura prevista
segons la norma UNE-EN 1597-1 (P - 55)

1,00054,45 54,45

12 J0B0P80F U Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 59)

1,00028,60 28,60

13 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues
d'acer, segons la norma NBE-EA 95 (P - 76)

82,00011,18 916,76

14 J0B0N80E U Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès
d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 58)

1,00028,60 28,60

15 J0B0Q80G U Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 60)

1,00028,60 28,60

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59 del PK 34+440 al
PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià. Control de qualitat

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:27/09/10* 8Data:

16 J0B0R80M U Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer,
segons la norma UNE 36-317-1 (P - 61)

1,00028,60 28,60

17 J0B0S80J U Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de
carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P -
62)

1,00028,60 28,60

18 J0B1470A U Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la
norma UNE 7-475-92 (1) (P - 65)

25,000104,87 2.621,75

19 J0B16601 U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE 7-474-92 (1) i UNE 7-474-92 (1) erratum
(P - 66)

9,00022,10 198,90

20 J0B1960C U Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat,
segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 67)

1,0009,54 9,54

21 J89X2102 U Determinació del gruix d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 95)

1,0004,55 4,55

22 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)

82,0004,55 373,10

23 J0B0M80D U Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una
mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 57)

1,00028,60 28,60

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.70.10.40 6.613,50

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM ESTRUCTURES I MURS70

CAPITOL VIADUCTE DE LA FÀBREGA10

OBRA ELEMENTAL VARIS50

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J4ZBC205 U Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un
recolzament de neoprè armat, segons a norma UNE 53-630 (P -
77)

1,00060,05 60,05

2 J7J16101 U Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una
mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P -
90)

1,00039,64 39,64

3 JB121600 U Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana
metàl�lica o mixta (P - 117)

3,00018,91 56,73

4 J89XXX01 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 97)

3,00030,02 90,06

5 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula
de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 96)

3,0004,55 13,65

6 J7J1K602 U Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53-558 (P
- 94)

1,00037,20 37,20

7 J7J1H603 U Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria
d'infrarrojos, segons la norma UNE 53-633 (P - 93)

1,000244,62 244,62

8 J7J1B604 U Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat)
d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53-541 (P - 92)

1,00040,35 40,35

9 J7J18101 U Determinació de la variació de la duresa experimentada després
de l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt d'estanqueïtat,
segons la norma UNE 53-628 (P - 91)

1,00030,81 30,81

10 J7J15101 U Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24
h d'una mostra de junt d'estanqueïtat, segons la norma UNE
53-628 (P - 89)

1,00029,83 29,83

Euro
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11 J7J14101 U Determinació de la duresa nominal d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 88)

1,00019,54 19,54

12 J7J11101 U Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt
d'estanqueïtat, segons la norma UNE 53-628 (P - 87)

1,00027,44 27,44

13 J4ZBWV01 U Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques
d'acer d'armat de neopré, amb obtenció del límit elàstic i de la
tensió de trencament, segons les normes UNE 7-262 i UNE
7-277 (P - 81)

1,00030,58 30,58

14 J4ZBJ308 U Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de
neoprè, segons la norma MELC 1016 (P - 80)

1,00041,98 41,98

15 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 38)

1,00050,00 50,00

16 J4ZBD206 U Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de
neoprè armat, segons la norma UNE 53-566 (P - 78)

1,00033,95 33,95

17 J071530C U Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE
EN 1015-11 (P - 54)

1,00064,44 64,44

18 J0713104 U Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de
morter fresc, segons la norma UNE EN 1015-4 (P - 53)

1,0004,24 4,24

19 J4ZBE507 U Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures
d'un recolzament de neoprè armat o junt de dilatació, segons la
norma UNE 53-565 (P - 79)

1,00043,82 43,82

OBRA ELEMENTALTOTAL 01.70.10.50 958,93

OBRA PRESSUPOST  PLA DE CONTROL DE QUALITAT01

TRAM ESTRUCTURES I MURS70

CAPITOL MURS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma
UNE-EN 1936 (P - 24)

3,00073,19 219,57

2 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat
sòdic, d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 25)

1,00065,66 65,66

3 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN 965 (P - 82)

1,00037,82 37,82

4 J7B0D50L U Detrminació de la resistència a tracció monodireccional,
longitudinal i transversal, d'una mostra de material geotextil,
segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 83)

1,00053,59 53,59

5 J7B0E50L U Determinció de l'allargament de trencament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 84)

1,00030,27 30,27

6 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 85)

1,00023,96 23,96

7 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 26) 1,00069,53 69,53

8 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 86)

1,00058,01 58,01

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 7)

1,00020,26 20,26

10 J03D2402 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE_EN 933-2 (P - 8)

1,00020,26 20,26

11 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma

4,00057,30 229,20

Euro
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UNE_EN 1097-2-99 (P - 16)

12 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra,
segons la norma UNE-EN 1925 (P - 23)

3,00050,21 150,63

CAPITOLTOTAL 01.70.20 978,76

(*)  BRANQUES INCOMPLETES

Euro
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2.3. RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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NIVELL 4: OBRA ELEMENTAL Import

OBRA ELEMENTAL 01.70.10.10 FONAMENTACIÓ 5.696,16
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.20 ALÇATS D'ESTREPS 872,46
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.30 ALÇATS DE PILES 152,70
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.40 TAULER 6.613,50
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.50 VARIS 958,93

01.70.10 VIADUCTE DE LA FÀBREGACAPITOL 14.293,75

14.293,75

NIVELL 3: CAPITOL Import

CAPITOL 01.10.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSTRAM 0,00

CAPITOL 01.20.10 ESBROSSADA 0,00
CAPITOL 01.20.20 DESMUNTS 0,00
CAPITOL 01.20.30 TERRAPLENS 5.982,55

01.20 MOVIMENT DE TERRESTRAM 5.982,55

CAPITOL 01.30.20 MATERIALS BITUMINOSOS 14.971,17
CAPITOL 01.30.30 PAVIMENTS VARIS 396,76

01.30 AFERMATSTRAM 15.367,93

CAPITOL 01.60.10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
CAPITOL 01.60.20 SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
CAPITOL 01.60.30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 1.336,69
CAPITOL 01.60.40 ABALISAMENT 0,00

01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIATRAM 1.336,69

CAPITOL 01.70.10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA 14.293,75
CAPITOL 01.70.20 MURS 978,76

01.70 ESTRUCTURES I MURSTRAM 15.272,51

CAPITOL 01.90.10 SEGURETAT VIAL 0,00
CAPITOL 01.90.20 SEGURETAT I SALUT 0,00
CAPITOL 01.90.30 ACCIÓ CULTURAL 0,00
CAPITOL 01.90.50 ALTRES PARTIDES 0,00

01.90 PARTIDES ALÇADESTRAM 0,00

37.959,68

NIVELL 2: TRAM Import

TRAM 01.10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
TRAM 01.20 MOVIMENT DE TERRES 5.982,55
TRAM 01.30 AFERMATS 15.367,93
TRAM 01.60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 1.336,69
TRAM 01.70 ESTRUCTURES I MURS 15.272,51
TRAM 01.90 PARTIDES ALÇADES 0,00

01 Pressupost  PLA DE CONTROL DE QUALITATObra 37.959,68

37.959,68

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost PLA DE CONTROL DE QUALITAT 37.959,68
37.959,68

Euro
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2.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

37.959,68PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

4.934,7613,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 37.959,68.......................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 37.959,68.......................................................... 2.277,58

Subtotal 45.172,02

18,00 % IVA SOBRE 45.172,02.......................................................................................... 8.130,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 53.302,98€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS )

                                                
                                         
                                                    
                                         
                                                  
                                                 Autor del Projecte
                                 
                                                

                                                      
                                                 Santana Valls, Jordi        
                                                 Barcelona, Octubre 2010
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte constructiu del nou pont de la Fàbrega a la 
carretera C-59 del PK 34+440 al PK 34+546, entre els termes municipals de 
Castellterçol i Moià, 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. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2. DADES DEL PROJECTE 

 
2.1. TIPOLOGIA DE L’OBRA  

 
Obra de fàbrica formada per una secció mixta d’acer i formigó amb ferms de 
mescles bituminoses.  
 
2.2.  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 2.343.868,83 €. (dos milions tres-cents quaranta-tres mil vuit-
cents seixanta-vuit euros amb vuitanta-tres cèntims). 

 
2.3. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
 
2.4. MA D’OBRA PREVISTA 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 

 
La mà d'obra en punta d'execució es produirà quan coincideixin executant-se les 
següents operacions: 

 
- Estructures i murs: 5 treballadors 
- Operacions de pavimentació: 4 treballadors 
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2.5. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES 
OBRES 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 

 
2.6. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 

 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
TERRES 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
CIMENTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
FILFERROS 
CLAUS 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
TAULONS 
LLATES 
PUNTALS 
TAULERS 
PLAFONS 
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
LÀMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES EN FRED 
BARANES D'ACER 
ABALISAMENT 
SENYALS I CARTELLS D'ACER GALVANITZAT 
BARRERES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
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MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
 

2.7. MAQUINÀRIA PREVISTA PER EXECUTAR L’OBRA 
 

Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 10 t 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 40 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
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Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Escombradora amb recollida de material 
Planta de formigó per a 60 m3/h 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 
3.   INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
3.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

 
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 
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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 tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). 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 envetats. 
 

•••• 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.). 
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· 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. 
− 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. 

 
3.2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL 
 
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. 
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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. 
 
3.3. 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. 

− 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 
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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 
recinte 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, així 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. 
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4.   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: 

 
4.1. 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. 

  
4.2. VESTUARIS 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 
4.3. 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. 

 
4.4. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

 
En obres el nivell d’ocupació simultani del qual oscil·li entre 10 i 50 treballadors, 
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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. 

 
5.   AREES AUXILIARS 

 
5.1. CENTRALS I PLANTES 

 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra, 
preferentment en les zones adjacents a la carretera de titularitat pública, com 
podrien ésser les zones a expropiar per a l'execució del nou blucle de connexió de 
la nova variant amb l'actual C-59. En el trànsit de vehicles als seus accessos es 
tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en 
altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per 
a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà 
ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La 
boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga 
metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
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5.2. TALLERS 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal 
(sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos 
secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En 
zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). 
Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció 
adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i 
equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al 
menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 
2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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5.3. ZONES D’APILAMENT I MAGATZEMS 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors ''mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en 
la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 
6.   TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
7.   TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSE S 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El 
TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia 
i 40 h/setmana. 
 
7.1. MANIPULACIÓ 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir 
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, 
de forma singular a: 

 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

 
7.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el 
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la 
denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 

nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 
 
•••• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la 
zona d’apilament. 
 
•••• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
•••• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 

 
8.   CONDICIONS DE L’ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 

 
Situació de casetes i contenidors 

 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el 
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes 
per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat ''Tancaments de l’obra que afecten 
a l’àmbit públic“. 
 
9.   UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
FONAMENTS  
 
ESCULLERES 
 
ESTRUCTURES 
 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES) 
 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS  
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE SUPERFÍCIES PLANES 
 
REVESTIMENTS INTERIORS  
 
PINTATS – ENVERNISSATS 
 
PAVIMENTS  
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PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS 

 
10.   DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els ''Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ''Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 

10.1. PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 
Les obres projectades es poden resumir en les següents actuacions: 

 
- Fonaments i alçats de piles i estreps 
- Muntatge i col·locació del calaix metàl·lic 
- Formigonat del fons del calaix metàl·lic a les zones properes a les piles 
- Col·locació de les lloses prefabricades sobre el calaix metàl·lic 
- Col·locació d’armadures i formigonat de la llosa del tauler només a les 
zones centrals dels trams. 
- Col·locació d’armadures i formigonat de la llosa del tauler a la resta del 
tauler. 
- Extensió de les capes de trànsit i execució d’acabats (barreres i junts de 
construcció)  
- Realització de les proves de càrrega corresponents. 

 
10.2. ORDRE DELS TREBALLS 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
Per l'execució de les obres es proposen les següents fases: 
 
Fase 1: 
 
En aquesta primera fase s'executen els fonaments i els alçats de les piles i els estreps. 
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S’excaven quatre rases, dues per als fonaments dels estreps i dues més per als de les 
piles, que aniran conjuntament amb l’escullera, en els dos trams més alts, ja que, 
coincideixen amb la llera del riu. Seguidament es construeixen les sabates que 
formen la fonamentació del pont i, per últim, s’executen els alçats de les piles i dels 
estreps. 
    
Fase 2:  
 
Una vegada finalitzada la fase 1 es realitzen les obres de muntatge del calaix 
metàl·lic per trams. Es col·locaran recolzaments provisionals que mantenen 
l’estabilitat del conjunt durant el muntatge.  
 
Primer es col·loquen les xapes metàl·liques amb una grua, es recolzen als puntals 
provisionals i es solden. Les primeres que es posaran són les dels trams extrems i 
seguidament es col·loca el tram central. 
 
Fase 3: 
 
La fase 3 contempla les obres de pintat del fons de la xapa metàl·lica i el formigonat 
del fons de la xapa, el muntatge de les lloses prefabricades i per acabar el formigonat 
dels trams centrals del tauler superior. 
 
Fase 4: 
 
En la fase 4 es realitza l’obra de formigonat dels trams sobre els estreps i les piles del 
tauler superior. 
 
Fase 5: 
 
En la fase 5 s’executen les obres d’extensió de la capa de trànsit, els acabat i els junts 
de construcció. L’últim pas és el de col·locar les baranes abans de realitzar les proves 
de càrrega pertinents. 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 
Construcció del nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59 del PK 34+440 al 35+546. 
Tram: Castellterçol - Moià. 
 

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 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 que 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 
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proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 

normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  

 
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 SEGÜENTS 
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 d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent 
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 circumstancies sociotècniques on la mateixa s’hagi 
de 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 
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documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen 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) : 

 
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 a sí, o 
per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat 

i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient. 
 Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant a l'efecte 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.  

 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. 

 Contractar i nomenar al 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.  

 
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut 

no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 

11. Gestionar l’‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicencies i autoritzacions administratives. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

 
2.2. PROJECT MANAJER 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat ‘‘Project 
Manager’‘ i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica 
acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en representació delegada, 
expressa i directa del Promotor, realitzi la gestió ejecutiva-técnica-econmica-
financera del Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l' obra 
(Contractor Manager), administrant els recursos propis o aliens, de la promoció 
per compte d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor 
Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura,  s'estableix la 
responsabilitat  de les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase de 
Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l'obra (Contractor 
Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 

  
 

2.3. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
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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. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 

 
12. Vetllar per que 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. 

13. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi 
cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra.  

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 del 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 
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particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 

compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 

temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 

i) La cooperació 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 hagués 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 
d'edificació, 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, 
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Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 

2.4. 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. 

 
2.5. 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 llicencia 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 mes a 
mes 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. 
 
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 
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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 certificacions 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. 

 
2.6. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR 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: 
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18. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en 
el Projecte 

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 subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

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 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 
autònoms 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 
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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. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i 
al Subcontractistes. 

30. 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. 

31. El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador 
i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir 
simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 
treball. 
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35. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents 
a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 
capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  

40. 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. 

41. 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. 

42. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
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43. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte 
pels respectius responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

 
2.7. 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: 
 
44. 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. 

45.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

46. 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. 

47. 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. 

48.  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. 

49. 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. 

50. 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. 

51. 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 
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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. 

  
 

2.8. 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: 
 
52. El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat 

i Salut. 
53. El deure d'indicar els perills potencials. 
54. Té responsabilitat dels actes personals. 
55. 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). 

56. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

57. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
58. 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. 
 

59. 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 MATERIALS 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: 
 
60. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
61. Bases del Concurs. 
62. 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. 
63. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
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Salut. 
64. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. 
65. 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. 

66. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
67. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
68. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
69. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra quin, 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, aquests, no tan sol no 
eximeix al Contractista 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, haurà de ser materialitzades 
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte 
i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries d'entre  sí, pel que 
qualsevol treball requerit en un sols 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 
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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  

 
3.4. EL LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 
Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran 
realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en 
el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 
24 hores. 
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3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 
“CONVENI DE PREVENCIÓ I COMBINACIÓ” 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, en qualitat de 
‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ 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 sí mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista 
no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable en forma alguna 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, salvat que tal renuncia 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, es 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 contencios-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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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 
 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 
de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 
de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 
10 de novembre de 1995. 

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 
31 de gener de 1997. 

− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
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de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE de 23 d’abril de 1997. 

− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició 
a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. 

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 
de 7 d’agost de 1997. 

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 
 

4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 
 

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 

 
4.3. INCENDIS 

 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
− Ordenances Municipals 

 
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 
1969. 
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− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de 
setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 

− Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 

− Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 
d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de 
març de 1972. 

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 
de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. 
BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 
de novembre de 1981. 

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de 
maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 
1986. 

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 
1985. BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 
12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de 
novembre de 1988. 

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de 
juny de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 
1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
 

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995. 

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
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− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, 
i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 
la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). 

 
4.7. SENYALITZACIÓ 

 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 

en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 

 
4.8. DIVERSOS 

 

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. 

− Convenis Col·lectius 
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

5.1. CRITERIS D’APLICACIÓ 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre 
sector, 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 para 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 mes 
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 



  Estudi de Seguretat i Salut  
 

 23 

s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT 
 
 

Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres 
de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de 
les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra: 
 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 
d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat 
i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 
 
 

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 / 2000, 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 MATÈRIES 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 per el 
Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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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 PEL 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 
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sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 

PREVENCIÓ 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu 
Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu 
format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
70. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  
71. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 
72. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

73. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
74. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
75. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
76. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ORGANS DE L’EMPRESA 

CONTRACTISATA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
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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 /1 997 ‘‘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 repassos i manteniment de la 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 EDICINA DE 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 
farmaciolad'urgències, 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 
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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 mes 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 mes a mes 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 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflexi 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 
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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. 
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− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 
  

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

•••• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 
 
•••• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o  Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
 
•••• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’utilitzador. 

 
  

 
7.3. Normativa aplicable 

 
•••• Directives comunitàries relatives a la seguretat d e 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). 
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Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 

 
 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− 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); 91/263/CEE, de 
29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
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 27/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
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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 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); 
Ordre Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 
3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
•••• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 
590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. 
de 31/5/91) 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). 

− Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la 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 7/7/88 i B.O.E. de 
5/10/88). 

− Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
24/12/96). 

− Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències 
sobre els certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 
22/10/91). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,07000h Oficial 1aA0121000

 €15,97000h ManobreA0140000

 €16,53000h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,50000h Formigonera de 165 lC1705600
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91000m3 AiguaB0111000

 €13,66000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €12,49000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €83,80000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,74000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,95000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

B0AC112D

 €2,70000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,15000m FleixB0DZ4000

 €0,08000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,51000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €10,99000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €5,27000u 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 UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €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

 €0,24000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €16,27000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €11,72000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005

 €2,76000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083

B144E406

 €1,11000u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,20000u 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

 €10,41000u 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

 €4,90000u 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

 €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 a 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

 €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 i UNE-EN 347

B1461110

 €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

 €55,73000u 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 despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €20,75000u 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
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,42000u 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

 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €50,93000u 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

 €43,30000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €22,43000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €74,90000u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

B1481343

 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

B1482320

 €11,70000u 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

B1483344

 €4,84000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350

 €0,62000m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

B1510003

 €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 diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €20,32000u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

B1520007

 €0,10000m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetreB15Z1200

 €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 diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,76000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €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

 €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

 €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

 €215,10000mes 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

 €150,03000mes 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

 €140,46000mes 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

 €46,74000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €177,65000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500

 €42,60000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500

 €82,52000u 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

 €99,92000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €78,95000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,02000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €101,52000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €28,35000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €172,85000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,24530m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:

0,90000/R 1,500000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,90000 0,90000
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

8,8790013,660000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

19,3595012,490001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 45,16230 45,16230

COST DIRECTE 64,24530

64,24530COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost de l´estudi de Seguretat i Salut.
Nou pont de la Fàbrega. C-59. PK 34+440 al 35+546.
Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 22/06/2010 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,84u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,510006,510001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6,51000 6,51000

COST DIRECTE 6,51000

0,325505,00%DESPESES INDIRECTES

6,83550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,54u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,9900010,990001,000B1411115 =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... 10,99000 10,99000

COST DIRECTE 10,99000

0,549505,00%DESPESES INDIRECTES

11,53950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,53u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,270005,270001,000B1421110 =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... 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 5,27000

0,263505,00%DESPESES INDIRECTES

5,53350COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost de l´estudi de Seguretat i Salut.
Nou pont de la Fàbrega. C-59. PK 34+440 al 35+546.
Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 22/06/2010 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,76u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,530004,530001,000B1423230 =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 UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 4,53000

0,226505,00%DESPESES INDIRECTES

4,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,88u 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- 5

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

0,375005,00%DESPESES INDIRECTES

7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,240000,240001,000B1431101 =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

0,012005,00%DESPESES INDIRECTES

0,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,08u 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- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,2700016,270001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 16,27000 16,27000

COST DIRECTE 16,27000

0,813505,00%DESPESES INDIRECTES

17,08350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 8

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

0,586005,00%DESPESES INDIRECTES

12,30600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083

H144E406 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,760002,760001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 141 i UNE-EN 12083

u

Subtotal... 2,76000 2,76000

COST DIRECTE 2,76000

0,138005,00%DESPESES INDIRECTES

2,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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1,110001,110001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,

ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,11000 1,11000

COST DIRECTE 1,11000

0,055505,00%DESPESES INDIRECTES

1,16550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,200002,200001,000B1455710 =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... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000

0,110005,00%DESPESES INDIRECTES

2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93u 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.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4100010,410001,000B1457520 =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... 10,41000 10,41000

COST DIRECTE 10,41000

0,520505,00%DESPESES INDIRECTES

10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,15u 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- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,900004,900001,000B1459630 =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... 4,90000 4,90000

COST DIRECTE 4,90000

0,245005,00%DESPESES INDIRECTES

5,14500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420

H145E003 Rend.: 1,000P- 14

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

0,158505,00%DESPESES INDIRECTES

3,32850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,30u 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

H145F004 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,000006,000001,000B145F004 =xParella 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

u

Subtotal... 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 6,00000

0,300005,00%DESPESES INDIRECTES

6,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42u 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.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
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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

0,972505,00%DESPESES INDIRECTES

20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,18u 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 i UNE-EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 17

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 i UNE-EN 347

u

Subtotal... 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000

0,246505,00%DESPESES INDIRECTES

5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,84u 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.: 1,000P- 18

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

Subtotal... 14,13000 14,13000

COST DIRECTE 14,13000

0,706505,00%DESPESES INDIRECTES

14,83650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €58,52u 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 despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

55,7300055,730001,000B1463253 =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 despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000

2,786505,00%DESPESES INDIRECTES

58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,79u 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- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,7500020,750001,000B1465275 =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... 20,75000 20,75000

COST DIRECTE 20,75000

1,037505,00%DESPESES INDIRECTES

21,78750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €24,59u 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.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,4200023,420001,000B1465277 =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... 23,42000 23,42000

COST DIRECTE 23,42000

1,171005,00%DESPESES INDIRECTES

24,59100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,19000 13,19000

COST DIRECTE 13,19000

0,659505,00%DESPESES INDIRECTES

13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,48u 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.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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50,9300050,930001,000B147D102 =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... 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000

2,546505,00%DESPESES INDIRECTES

53,47650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,47u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

H147L005 Rend.: 1,000P- 24

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

2,165005,00%DESPESES INDIRECTES

45,46500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,4300022,430001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 22,43000 22,43000

COST DIRECTE 22,43000

1,121505,00%DESPESES INDIRECTES

23,55150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,65u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

H1481343 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

74,9000074,900001,000B1481343 =xGranota de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

u
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Subtotal... 74,90000 74,90000

COST DIRECTE 74,90000

3,745005,00%DESPESES INDIRECTES

78,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals 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

0,443005,00%DESPESES INDIRECTES

9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,29u 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

H1483344 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,7000011,700001,000B1483344 =xPantalons 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

u

Subtotal... 11,70000 11,70000

COST DIRECTE 11,70000

0,585005,00%DESPESES INDIRECTES

12,28500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,08u 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- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,840004,840001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u
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Subtotal... 4,84000 4,84000

COST DIRECTE 4,84000

0,242005,00%DESPESES INDIRECTES

5,08200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,55m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics,
en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

H1511017 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,76000 8,76000
Materials:

2,280000,950002,400B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 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 diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

1,6256020,320000,080B1520007 =xConjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos

u

Subtotal... 4,14560 4,14560

COST DIRECTE 12,90560

0,645285,00%DESPESES INDIRECTES

13,55088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m2 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.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90700/R 19,070000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,50400 3,50400
Materials:

0,744000,620001,200B1510003 =xMalla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

m2

0,080000,100000,800B15Z1200 =xCorda de poliamida de 6 mm de diàmetrem

Subtotal... 0,82400 0,82400
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COST DIRECTE 4,32800

0,216405,00%DESPESES INDIRECTES

4,54440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,37m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H151A1K1 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90700/R 19,070000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,50400 3,50400
Materials:

0,444000,740000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

0,030000,150000,200B0DZ4000 =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 diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,65400 0,65400

COST DIRECTE 4,15800

0,207905,00%DESPESES INDIRECTES

4,36590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,46m 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.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,76000 8,76000
Materials:

0,594002,700000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,280000,080003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,2849164,245300,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 2,15891 2,15891

COST DIRECTE 10,91891

0,545955,00%DESPESES INDIRECTES

11,46486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 35,04000 35,04000

COST DIRECTE 35,04000

1,752005,00%DESPESES INDIRECTES

36,79200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,14u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

114,42000/R 19,070006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 114,42000 114,42000

COST DIRECTE 114,42000

5,721005,00%DESPESES INDIRECTES

120,14100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH16F1004 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000

COST DIRECTE 15,97000

0,798505,00%DESPESES INDIRECTES

16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €31,63u 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- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
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 diàmetre 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

Subtotal... 14,15000 14,15000

COST DIRECTE 30,12000

1,506005,00%DESPESES INDIRECTES

31,62600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,63u 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.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
Materials:

5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

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 29,17000

1,458505,00%DESPESES INDIRECTES

30,62850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €39,19u 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.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000
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 37,32000

1,866005,00%DESPESES INDIRECTES

39,18600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,86mes 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- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

215,10000215,100001,000BQU1531A =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... 215,10000 215,10000

COST DIRECTE 215,10000

10,755005,00%DESPESES INDIRECTES

225,85500COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €157,53mes 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- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

150,03000150,030001,000BQU1A50A =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... 150,03000 150,03000

COST DIRECTE 150,03000

7,501505,00%DESPESES INDIRECTES

157,53150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,48mes 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- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

140,46000140,460001,000BQU1H53A =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... 140,46000 140,46000

COST DIRECTE 140,46000

7,023005,00%DESPESES INDIRECTES

147,48300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,99250 3,99250
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Materials:

46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 46,74000 46,74000

COST DIRECTE 50,73250

2,536635,00%DESPESES INDIRECTES

53,26913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,05u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,39550 2,39550
Materials:

177,65000177,650001,000BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 personesu

Subtotal... 177,65000 177,65000

COST DIRECTE 180,04550

9,002285,00%DESPESES INDIRECTES

189,04778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,60u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:

42,6000042,600001,000BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 personesu

Subtotal... 42,60000 42,60000

COST DIRECTE 48,18950

2,409485,00%DESPESES INDIRECTES

50,59898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,51u 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.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:

82,5200082,520001,000BQU27900 =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... 82,52000 82,52000

COST DIRECTE 88,10950

4,405485,00%DESPESES INDIRECTES

92,51498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,58950 5,58950
Materials:

99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 99,92000 99,92000

COST DIRECTE 105,50950

5,275485,00%DESPESES INDIRECTES

110,78498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:

78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 78,95000 78,95000

COST DIRECTE 79,77650

3,988835,00%DESPESES INDIRECTES

83,76532COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €51,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,59700 1,59700
Materials:

47,0200047,020001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 47,02000 47,02000

COST DIRECTE 48,61700

2,430855,00%DESPESES INDIRECTES

51,04785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,60u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

101,52000101,520001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 101,52000 101,52000

COST DIRECTE 101,52000

5,076005,00%DESPESES INDIRECTES

106,59600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,3500028,350001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 28,35000 28,35000

COST DIRECTE 28,35000

1,417505,00%DESPESES INDIRECTES

29,76750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

172,85000172,850001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu



Pressupost de l´estudi de Seguretat i Salut.
Nou pont de la Fàbrega. C-59. PK 34+440 al 35+546.
Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 22/06/2010 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 172,85000 172,85000

COST DIRECTE 172,85000

8,642505,00%DESPESES INDIRECTES

181,49250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,77h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97000/R 15,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,97000 15,97000

COST DIRECTE 15,97000

0,798505,00%DESPESES INDIRECTES

16,76850COST EXECUCIÓ MATERIAL



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 1Data:

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESTRAM 20
ESBROSSADACAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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 G22DU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 374,000 374,000

TOTAL AMIDAMENT 374,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESTRAM 20
DESMUNTSCAPITOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 Desmunt 1,000 6.380,000 6.380,000

C#*D#*E#*F#3 Terraplè 1,000 6.380,000 6.380,000

TOTAL AMIDAMENT 12.760,000

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G221U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 DESMUNT 1,100 42.555,900 46.811,490

TOTAL AMIDAMENT 46.811,490

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESTRAM 20
TERRAPLENSCAPITOL 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 1,100 6.380,000 7.018,000

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 2Data:

TOTAL AMIDAMENT 7.018,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
AFERMATSTRAM 30
MATERIALS BITUMINOSOSCAPITOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

1 G9H3U260

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 106,000 11,000 2,300 2.681,800

TOTAL AMIDAMENT 2.681,800

t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 271,000 2,300 623,300

TOTAL AMIDAMENT 623,300

t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses3 G9HA0020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 En mescles M-10 106,000 11,000 0,030 2,300 80,454

TOTAL AMIDAMENT 80,454

t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 En mescles S-12 0,050 106,000 11,000 2,300 134,090

TOTAL AMIDAMENT 134,090

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou5 G9J1U330

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 106,000 11,000 1.166,000

TOTAL AMIDAMENT 1.166,000

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI6 G9J1U010

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 3Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 106,000 11,000 1.166,000

TOTAL AMIDAMENT 1.166,000

m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

7 G9K2U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#2 24.977,450 24.977,450

TOTAL AMIDAMENT 24.977,450

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIATRAM 60
SENYALITZACIÓ HORITZONTALCAPITOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1 GBA1U310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 M-1.2

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 1 75,000 0,280 21,000

C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 2 340,000 0,280 95,200

C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 3 37,000 0,280 10,360

9 M-2.2

C#*D#*E#*F#11 PLÀNOL 1 165,000 1,000 165,000

C#*D#*E#*F#12 PLÀNOL 3 341,000 1,000 341,000

C#*D#*E#*F#13 PLÀNOL 4 798,000 1,000 798,000

C#*D#*E#*F#14 PLÀNOL 5 441,000 1,000 441,000

16 M-2.6

C#*D#*E#*F#18 PLÀNOL 1 31,000 1,000 31,000

C#*D#*E#*F#19 PLÀNOL 3 384,000 1,000 384,000

C#*D#*E#*F#20 PLÀNOL 4 1.174,000 1,000 1.174,000

C#*D#*E#*F#21 PLÀNOL 5 531,000 1,000 531,000

23 M-3.2

25 PLÀNOL 4

C#*D#*E#*F#26 (Tram continu) 91,000 1,000 91,000

27 PLÀNOL 5

C#*D#*E#*F#28 (Tram continu) 75,000 1,000 75,000

30 M-1.9

C#*D#*E#*F#32 PLÀNOL 1 100,000 1,000 100,000

C#*D#*E#*F#33 PLÀNOL 3 100,000 1,000 100,000

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 4.357,560

m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

2 GBA1U320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 M-1.12

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 1 76,000 0,330 25,080

7 M-2.6

C#*D#*E#*F#9 PLÀNOL 1 637,000 1,000 637,000

C#*D#*E#*F#10 PLÀNOL 2 679,000 1,000 679,000

C#*D#*E#*F#11 PLÀNOL 3 559,000 1,000 559,000

C#*D#*E#*F#12 PLÀNOL 4 652,000 1,000 652,000

C#*D#*E#*F#13 PLÀNOL 5 563,000 1,000 563,000

TOTAL AMIDAMENT 3.115,080

m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

3 GBA1U340

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 M-1.7

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 80,000 0,500 40,000

C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 4 81,000 0,500 40,500

TOTAL AMIDAMENT 80,500

m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

4 GBA1U350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 M-4.1

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 4 7,000 1,000 7,000

7 M-4.2

C#*D#*E#*F#9 PLÀNOL 4 11,000 0,667 7,337

TOTAL AMIDAMENT 14,337

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

5 GBA33001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 M-6.4

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 4 1,230 1,230

7 M-6.5

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 5Data:

C#*D#*E#*F#9 PLÀNOL 4 1,430 1,430

C#*D#*E#*F#10 PLÀNOL 5 1,434 1,434

12 M-7.1

C#*D#*E#*F#14 PLÀNOL 5 7,000 7,000

16 M-6.1

C#*D#*E#*F#18 PLÀNOL 3 2,100 2,100

TOTAL AMIDAMENT 13,194

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIATRAM 60
SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSACAPITOL 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

1 GB2AU503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 192,000 192,000

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 548,000 548,000

C#*D#*E#*F#6 SUBSTITUCIÓ LAMES
DETERIORADES

40,000 40,000

C#*D#*E#*F#8 ALTRES 768,000 768,000

TOTAL AMIDAMENT 1.548,000

m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

2 GB2AU521

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 72,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent recuperada
de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

3 GB2AV401

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 376,000 376,000

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 3 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 6Data:

u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

4 GB2AU584

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars, totalment
col·locat

5 GB2AV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

6 GB12U118

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs
part proporcional de suports

7 G21B1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 BARRERA A DESMUNTAR I TORNAR
A RECOL,LOCAR

5 BARRERA BMSNA4/120a

C#*D#*E#*F#7 PLÀNOL 2 376,000 376,000

C#*D#*E#*F#8 PLÀNOL 3 24,000 24,000

10 BARRERA A DESMUNTAR

12 BARRERA BMSNA4/120a

C#*D#*E#*F#14 PLÀNOL 2 72,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 472,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suports

8 G21BV300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 7Data:

T1 SEGONS FULL RESUM

3 TERMINAL 4 m

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 PLÀNOL 3 4,000 4,000

8 TERMINAL 8 m

C#*D#*E#*F#10 PLÀNOL 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de seguretat metàl.lica de secció doble
ona, sense incloure suports.

9 GB2AV301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

3 TERMINAL DE RETORN

C#*D#*E#*F#5 PLÀNOL 2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada
2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

10 GB2AV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist11 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plataforma d'espera autobus 2,000 42,000 0,500 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat12 G450U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plataforma d'espera autobus 2,000 20,000 0,500 0,200 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIATRAM 60
ABALISAMENTCAPITOL 40

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat1 GBC1U175

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 8Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 4 71,000 71,000

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 5 67,000 67,000

TOTAL AMIDAMENT 138,000

m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.

2 GBA3V001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 4 30,000 0,500 0,250 3,750

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 5 45,000 0,500 0,250 5,625

TOTAL AMIDAMENT 9,375

m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.

3 GBA3V002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 4 30,000 0,500 0,250 3,750

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 5 45,000 0,500 0,250 5,625

TOTAL AMIDAMENT 9,375

u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

4 GBC1U132

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 PLÀNOL 4 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
ESTRUCTURES I MURSTRAM 70
VIADUCTE DE LA FÀBREGACAPITOL 10
FONAMENTACIÓOBRA ELEMENTAL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist1 G4D0U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 SABATA 1,000 13,200 0,100 1,320

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,200 0,100 0,920

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 9Data:

C#*D#*E#*F#5 1,000 13,200 0,100 1,320

C#*D#*E#*F#6 1,000 9,210 0,100 0,921

C#*D#*E#*F#7 1,000 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 9,000 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 9,000 2,000 18,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G10
)

11 92,481

14 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#15 SABATA 1,000 12,200 0,100 1,220

C#*D#*E#*F#16 1,000 6,200 0,100 0,620

C#*D#*E#*F#17 1,000 12,120 0,100 1,212

C#*D#*E#*F#18 1,000 6,200 0,100 0,620

C#*D#*E#*F#19 1,000 12,000 1,500 18,000

C#*D#*E#*F#20 1,000 6,000 1,500 9,000

C#*D#*E#*F#21 1,000 11,920 1,500 17,880

C#*D#*E#*F#22 1,000 6,000 1,500 9,000

S SUMSUBTOTAL(G12:G2
2)

23 57,552

26 PILA 1

C#*D#*E#*F#27 SABATA 2,000 2,100 8,100 34,020

C#*D#*E#*F#28 2,000 2,100 5,100 21,420

C#*D#*E#*F#29 1,000 5,100 8,100 41,310

C#*D#*E#*F#30 -1,000 6,250 -6,250

C#*D#*E#*F#31 2,000 3,100 4,600 28,520

S SUMSUBTOTAL(G24:G3
1)

32 119,020

35 PILA 2

C#*D#*E#*F#36 SABATA 2,000 2,100 8,100 34,020

C#*D#*E#*F#37 2,000 2,100 5,100 21,420

C#*D#*E#*F#38 1,000 5,100 8,100 41,310

C#*D#*E#*F#39 -1,000 6,250 -6,250

C#*D#*E#*F#40 2,000 3,100 4,600 28,520

S SUMSUBTOTAL(G32:G3
9)

41 90,500

TOTAL AMIDAMENT 388,073

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist2 G4D0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 PILA 1

C#*D#*E#*F#3 SABATA 2,000 2,360 4,600 21,712

5 PILA 2

C#*D#*E#*F#6 SABATA 2,000 2,360 4,600 21,712

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 10Data:

TOTAL AMIDAMENT 43,424

m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 SABATA 1,000 117,000 2,000 234,000

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 SABATA 1,000 71,760 1,500 107,640

C#*D#*E#*F#8 PILA 1 8,000 5,000 2,000 80,000

C#*D#*E#*F#9 6,260 4,500 28,170

C#*D#*E#*F#11 PILA 2 8,000 5,000 2,000 80,000

C#*D#*E#*F#12 6,260 4,500 28,170

TOTAL AMIDAMENT 557,980

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

4 G45KU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 SABATA 121,440 0,100 12,144

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 SABATA 75,390 0,100 7,539

C#*D#*E#*F#8 PILA 1 5,200 8,200 0,100 4,264

C#*D#*E#*F#11 PILA 2 5,200 8,200 0,100 4,264

TOTAL AMIDAMENT 28,211

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 SABATA 11.980,730 11.980,730

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 SABATA 4.463,680 4.463,680

9 PILA 1

C#*D#*E#*F#10 SABATA 8.109,990 8.109,990

12 PILA 2

C#*D#*E#*F#13 SABATA 8.109,990 8.109,990

TOTAL AMIDAMENT 32.664,390

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

6 G222U003

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 11Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 42,400 14,000 593,600

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 49,100 13,000 638,300

8 PILES

C#*D#*E#*F#9 47,310 9,000 425,790

C#*D#*E#*F#10 70,400 9,000 633,600

TOTAL AMIDAMENT 2.291,290

m3 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

7 G229U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 16,060 10,400 167,024

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 1,820 10,340 18,819

TOTAL AMIDAMENT 185,843

m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

8 G228U065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#3 ESTREP 1 (ALÇAT) 106,280 10,400 1.105,312

C#*D#*E#*F#4 ESTREP 2 (ALÇAT) 12,500 10,340 129,250

TOTAL AMIDAMENT 1.234,562

m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

9 G228U075

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#3 4,810 10,000 48,100

TOTAL AMIDAMENT 48,100

m3 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

10 G228U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 12Data:

2 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#3 2,840 13,000 36,920

TOTAL AMIDAMENT 36,920

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

11 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 4,500 14,000 63,000

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 34,000 13,000 442,000

TOTAL AMIDAMENT 505,000

m 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

12 GD5AU111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 Mur 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Aleta 1 i 2 2,000 8,000 16,000

6 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#7 Mur 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#8 Aleta 1 i 2 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

m2 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

13 G774U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 11,200 10,400 116,480

5 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#6 4,100 10,340 42,394

TOTAL AMIDAMENT 158,874

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
ESTRUCTURES I MURSTRAM 70
VIADUCTE DE LA FÀBREGACAPITOL 10
ALÇATS D'ESTREPSOBRA ELEMENTAL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 13Data:

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist1 G4D0U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 Mur 137,120 137,120

C#*D#*E#*F#4 Aleta 1 84,280 84,280

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2 88,860 88,860

C#*D#*E#*F#6 Llosa de transició 4,020 4,020

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 314,280

10 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#11 Mur 109,380 109,380

C#*D#*E#*F#12 Aleta 1 38,240 38,240

C#*D#*E#*F#13 Aleta 2 35,200 35,200

S SUMSUBTOTAL(G8:G13
)

14 182,820

TOTAL AMIDAMENT 497,100

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist2 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 Mur 163,920 163,920

C#*D#*E#*F#4 Aleta 1 97,990 97,990

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2 103,380 103,380

S SUMSUBTOTAL(G1:G5)6 365,290

9 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#10 Mur 109,383 109,383

C#*D#*E#*F#11 Aleta 1 46,578 46,578

C#*D#*E#*F#12 Aleta 2 42,728 42,728

S SUMSUBTOTAL(G7:G12
)

13 198,689

TOTAL AMIDAMENT 563,979

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 Mur 243,421 243,421

C#*D#*E#*F#4 Aleta 1 29,139 29,139

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2 30,443 30,443

C#*D#*E#*F#6 Llosa de transició 15,000 15,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 318,003

10 ESTREP 2

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 14Data:

C#*D#*E#*F#11 Mur 128,870 128,870

C#*D#*E#*F#12 Aleta 1 12,683 12,683

C#*D#*E#*F#13 Aleta 2 11,840 11,840

S SUMSUBTOTAL(G7:G12
)

14 153,393

TOTAL AMIDAMENT 471,396

m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica4 G781U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 Mur 243,421 243,421

C#*D#*E#*F#4 Aleta 1 29,139 29,139

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2 30,443 30,443

C#*D#*E#*F#6 Llosa de transició 15,000 15,000

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 318,003

10 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#11 Mur 128,870 128,870

C#*D#*E#*F#12 Aleta 1 12,683 12,683

C#*D#*E#*F#13 Aleta 2 11,840 11,840

S SUMSUBTOTAL(G7:G12
)

14 141,553

TOTAL AMIDAMENT 471,396

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 ESTREP 1

C#*D#*E#*F#3 Mur 10.962,810 10.962,810

C#*D#*E#*F#4 Aleta 1 11.124,330 11.124,330

C#*D#*E#*F#5 Aleta 2 11.533,470 11.533,470

C#*D#*E#*F#6 Llosa de transició 916,700 916,700

C#*D#*E#*F#7 Recolçament 86,620 2,000 173,240

C#*D#*E#*F#8 Carregador 87,200 11,000 959,200

S SUMSUBTOTAL(G1:G8)9 35.669,750

12 ESTREP 2

C#*D#*E#*F#13 Mur 3.403,070 3.403,070

C#*D#*E#*F#14 Aleta 1 1.933,190 1.933,190

C#*D#*E#*F#15 Aleta 2 1.804,520 1.804,520

C#*D#*E#*F#16 Carregador 87,200 11,000 959,200

C#*D#*E#*F#17 Recolçament 86,620 2,000 173,240

S SUMSUBTOTAL(G10:G1
7)

18 8.273,220

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 15Data:

TOTAL AMIDAMENT 43.942,970

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
ESTRUCTURES I MURSTRAM 70
VIADUCTE DE LA FÀBREGACAPITOL 10
ALÇATS DE PILESOBRA ELEMENTAL 30

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist1 G4D0U025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 PILA 1 1,000 11,570 0,600 6,283 43,617

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,780 0,600 6,283 44,408

C#*D#*E#*F#5 PILA 2 1,000 12,860 0,600 6,283 48,480

C#*D#*E#*F#6 1,000 13,070 0,600 6,283 49,271

TOTAL AMIDAMENT 185,776

m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 PILA 1 1,000 11,570 0,360 3,141 13,083

C#*D#*E#*F#3 1,000 11,780 0,360 3,141 13,320

C#*D#*E#*F#5 PILA 2 1,000 12,860 0,360 3,141 14,542

C#*D#*E#*F#6 1,000 13,070 0,360 3,141 14,779

TOTAL AMIDAMENT 55,724

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 PILA 1 1,000 117,840 11,570 1.363,409

C#*D#*E#*F#3 1,000 117,840 11,780 1.388,155

C#*D#*E#*F#4 2,000 86,620 173,240

C#*D#*E#*F#6 PILA 2 1,000 117,840 12,860 1.515,422

C#*D#*E#*F#7 1,000 117,840 13,070 1.540,169

C#*D#*E#*F#8 2,000 86,620 173,240

TOTAL AMIDAMENT 6.153,635

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
ESTRUCTURES I MURSTRAM 70
VIADUCTE DE LA FÀBREGACAPITOL 10
TAULEROBRA ELEMENTAL 40

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 16Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

1 G440U005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 Platabanda superior 26.219,000 26.219,000

C#*D#*E#*F#3 Ànimes 39.259,200 39.259,200

C#*D#*E#*F#4 Xapa inferior 60.303,700 60.303,700

C#*D#*E#*F#5 Rigiditzadors ànima 4.523,840 4.523,840

C#*D#*E#*F#6 Rigiditzadors xapa inferior 3.221,500 3.221,500

C#*D#*E#*F#7 Rigiditzadors transversals tipus RT1 1.953,480 1.953,480

C#*D#*E#*F#8 Diafragmes extrems 5.079,950 5.079,950

C#*D#*E#*F#9 Diafragmes intermitjos 4.284,220 4.284,220

C#*D#*E#*F#10 Diafragmes intermitjos diagonals 10.134,720 10.134,720

C#*D#*E#*F#11 Diafragmes de recolzament 4.560,850 4.560,850

C#*D#*E#*F#12 Tancament superior 2.851,340 2.851,340

13 Connectors

C#*D#*E#*F#14 Placa 1-3 3,000 56,000 0,130 21,840

C#*D#*E#*F#15 Placa 4-9 6,000 42,000 0,130 32,760

C#*D#*E#*F#16 Placa 10-18 9,000 84,000 0,130 98,280

C#*D#*E#*F#17 Placa 19-20 2,000 42,000 0,130 10,920

C#*D#*E#*F#18 Placa 21-23 3,000 28,000 0,130 10,920

C#*D#*E#*F#19 Placa 24-25 2,000 42,000 0,130 10,920

C#*D#*E#*F#20 Placa 26-34 9,000 84,000 0,130 98,280

C#*D#*E#*F#21 Placa 35-40 6,000 42,000 0,130 32,760

C#*D#*E#*F#22 Placa 41-43 3,000 56,000 0,130 21,840

TOTAL AMIDAMENT 162.730,320

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 Formigonat in situ llosa

C#*D#*E#*F#3 superior del tauler 1,000 10,850 0,100 106,000 115,010

C#*D#*E#*F#6 Formigonat llosa fons caixó 2,000 12,000 4,000 0,250 24,000

TOTAL AMIDAMENT 139,010

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 Formigonat in situ llosa

C#*D#*E#*F#3 superior del tauler 74.420,390 74.420,390

C#*D#*E#*F#4 Armat llosa inferior 2.134,290 2.134,290

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Pàg.:13/10/10 17Data:

C#*D#*E#*F#7 Llosa prefabricada 41.031,028 41.031,028

TOTAL AMIDAMENT 117.585,708

m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat4 G450U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 Llosa prefabricada 106,000 2,072 219,632

TOTAL AMIDAMENT 219,632

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist5 G4D0U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

2 Llosa prefabricada

C#*D#*E#*F#3 Part inferior 43,000 5,100 2,500 548,250

C#*D#*E#*F#4 Extrems inclinats 43,000 2,000 1,700 2,500 365,500

C#*D#*E#*F#5 Nervis 43,000 6,000 11,000 0,900 2.554,200

C#*D#*E#*F#6 Extrems 43,000 2,000 0,320 2,500 68,800

TOTAL AMIDAMENT 3.536,750

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist6 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 Llosa prefabricada extrem exteriors 43,000 2,000 3,000 2,500 645,000

TOTAL AMIDAMENT 645,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
ESTRUCTURES I MURSTRAM 70
VIADUCTE DE LA FÀBREGACAPITOL 10
VARISOBRA ELEMENTAL 50

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat1 G4ZBU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 ESTREP 1 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600

C#*D#*E#*F#3 PILA 1 2,000 14,060 3,142 1,100 97,188

C#*D#*E#*F#4 PILA 2 2,000 14,060 3,142 1,100 97,188

C#*D#*E#*F#5 ESTREP 2 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600

TOTAL AMIDAMENT 273,576

Euro
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m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per emulsió aniónica de trencament
lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 % i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans
mecànics e imprimació a base d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

2 G782V001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 1,000 1.179,200 1.179,200

TOTAL AMIDAMENT 1.179,200

ud Prova de cárrega en estructures 3 G4ZPV001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Total 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat.4 GD5KV020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

5 G4Z7U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#2 ESTREP 1 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 ESTREP 2 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

6 GB12U112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS FULL RESUM

C#*D#*E#*F#3 PLÀNOL 2 119,000 119,000

C#*D#*E#*F#4 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 242,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
ESTRUCTURES I MURSTRAM 70
MURSCAPITOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

1 G7B1U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#3 114,000 10,000 1.140,000

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

m3 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

2 G229U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#3 114,000 7,500 1,000 855,000

TOTAL AMIDAMENT 855,000

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols

3 G3J50004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#3 114,000 4,000 1,000 456,000

C#*D#*E#*F#4 114,000 4,000 0,660 300,960

TOTAL AMIDAMENT 756,960

m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

4 G3J2U055

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 SEGONS PLÀNOLS

C#*D#*E#*F#3 114,000 5,000 2,000 1.140,000

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 90
SEGURETAT I SALUTCAPITOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 PPA900SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  NOU PONT DE LA FÀBREGAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESTRAM 90
ALTRES PARTIDESCAPITOL 50

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció1 XPA100OC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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G21B1004P-1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G21BV300P-2 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G221U010P-3 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

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G221U012P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G222U003P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G226U030P-6 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

G228U010P-7 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

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G228U020P-8 m3 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

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G228U065P-9 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G228U075P-10 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G229U020P-11 m3 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

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G22DU010P-12 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

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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G3J2U055P-13 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

35,66 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G3J50004P-14 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,95 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G440U005P-15 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G450U040P-16 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U050P-17 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 84,05 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U060P-18 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,32 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G450U070P-19 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,05 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U100P-20 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,60 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G45KU010P-21 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

50,24 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G4B0U020P-22 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G4D0U010P-23 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,93 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G4D0U015P-24 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,48 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U020P-25 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U025P-26 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,08 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G4Z7U014P-27 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G4ZBU020P-28 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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G4ZPV001P-29 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 €

(MIL EUROS)

G774U002P-30 m2 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

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G781U010P-31 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

G782V001P-32 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20
% i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G7B1U030P-33 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G9H1U012P-34 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

G9H3U260P-35 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,00 €

(DOS EUROS)

G9HA0010P-36 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 257,70 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G9HA0020P-37 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 411,40 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G9J1U010P-38 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G9J1U330P-39 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G9K2U020P-40 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GB12U112P-41 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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GB12U118P-42 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GB2AU503P-43 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GB2AU521P-44 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

77,97 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GB2AU584P-45 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

732,53 €

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GB2AV001P-46 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GB2AV010P-47 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

561,36 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GB2AV301P-48 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure suports.

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GB2AV401P-49 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GBA1U310P-50 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA1U320P-51 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GBA1U340P-52 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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GBA1U350P-53 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

GBA33001P-54 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA3V001P-55 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GBA3V002P-56 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,88 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GBC1U132P-57 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

142,38 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

GBC1U175P-58 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

GD5AU111P-59 m 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

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GD5KV020P-60 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat. 100,82 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

PPA900SSP-61 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 31.652,64 €

(TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS)

XPA100OCP-62 PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció 50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)
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P-1 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,44 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-2 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

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

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €

P-4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,52320 €
Altres conceptes 2,07680 €

P-5 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,30800 €
Altres conceptes 5,81200 €

P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 1,16450 €

P-7 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

3,92 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 3,43050 €

P-8 G228U020 m3 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

3,19 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,70050 €

P-9 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,54 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,95600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,53850 €

P-10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 6,41250 €
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B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,37000 €

B0111000 m3 Aigua 0,29120 €
Altres conceptes 15,86630 €

P-11 G229U020 m3 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

18,28 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 12,93600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 5,29850 €

P-12 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

0,18 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-13 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

35,66 €

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 22,80000 €
Altres conceptes 12,86000 €

P-14 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,95 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,58000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,95600 €
Altres conceptes 11,41400 €

P-15 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,90 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €

B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i un 1,51200 €
Altres conceptes 1,32550 €

P-16 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,05 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,98200 €
Altres conceptes 12,06800 €

P-17 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 84,05 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70450 €
Altres conceptes 12,34550 €

P-18 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,32 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70450 €
Altres conceptes 15,61550 €

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,05 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,28500 €
Altres conceptes 17,76500 €

P-20 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,60 €
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B060U480 m3 Formigó HA-45, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,23400 €
Altres conceptes 18,36600 €

P-21 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

50,24 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 12,83250 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 29,89000 €
Altres conceptes 7,51750 €

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,12 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00970 €
Altres conceptes 0,45930 €

P-23 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,93 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €
Altres conceptes 25,36410 €

P-24 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,48 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
Altres conceptes 27,50410 €

P-25 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 46,88 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,50472 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,72000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
Altres conceptes 34,08938 €

P-26 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,08 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,14280 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,72000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
Altres conceptes 41,65130 €

P-27 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 €

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 174,80400 €
Altres conceptes 126,59600 €

P-28 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,69500 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 10,34000 €
Altres conceptes 3,78500 €

P-29 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-30 G774U002 m2 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

12,80 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,63300 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,02000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,80400 €
Altres conceptes 3,34300 €

P-31 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,46800 €
Altres conceptes 1,58200 €

P-32 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20
% i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

4,80 €

B9H4V001 Kg Morter bituminós en fred 2,88000 €

B055V001 Kg Emulsió bituminosa imprimació 0,07500 €
Altres conceptes 1,84500 €

P-33 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,44 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,52900 €
Altres conceptes 0,91100 €

P-34 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,53 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 20,65000 €
Altres conceptes 7,88000 €

P-35 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,00 €
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B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure be 1,46820 €
Altres conceptes 0,53180 €

P-36 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 257,70 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
Altres conceptes 12,27000 €

P-37 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 411,40 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
Altres conceptes 19,59000 €

P-38 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,42 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 €
Altres conceptes 0,10800 €

P-39 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,32 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,17500 €
Altres conceptes 0,14500 €

P-40 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,78 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,10000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,24728 €
Altres conceptes 0,43272 €

P-41 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 €

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb 238,39000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,72770 €
Altres conceptes 43,48230 €

P-42 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 €

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els elements galvanitzats en calent, 424,38000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,72770 €
Altres conceptes 76,18230 €

P-43 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,94 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 26,97000 €
Altres conceptes 5,97000 €

P-44 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

77,97 €
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BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues t 64,04000 €
Altres conceptes 13,93000 €

P-45 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

732,53 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 544,14000 €
Altres conceptes 188,39000 €

P-46 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

28,25 €

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporciona 23,85000 €
Altres conceptes 4,40000 €

P-47 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

561,36 €

BBM2V010 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvani 381,12000 €
Altres conceptes 180,24000 €

P-48 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure suports.

2,79 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-49 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-50 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,74 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,38400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03840 €
Altres conceptes 0,31760 €

P-51 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,89 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,57600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05760 €
Altres conceptes 0,25640 €

P-52 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,71 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,15200 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,11520 €
Altres conceptes 0,44280 €

P-53 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,42 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,53600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,15360 €
Altres conceptes 0,73040 €

P-54 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,94 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,76000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 10,87280 €

P-55 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,71 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,42200 €
Altres conceptes 7,98080 €

P-56 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,88 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 7,99280 €

P-57 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

142,38 €

BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos eleme 120,77000 €
Altres conceptes 21,61000 €

P-58 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,41 €

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues 4,88000 €
Altres conceptes 3,53000 €

P-59 GD5AU111 m 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

8,47 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,49170 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,69010 €
Altres conceptes 2,28820 €

P-60 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat. 100,82 €

BD5ZV020 ud Cazoleta de 200x200 mm. 22,80000 €

BD5ZV010 ud Sumidero amb marc i reixeta de fundició *ductil de 200x200 mm. 16,50000 €

BD5AV090 m. Canonada de *PVC de 90 mm. de Ø en desguàs 0,88500 €
Altres conceptes 60,63500 €

P-61 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 31.652,64 €
Sense descomposició 31.652,64000 €

P-62 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció 50.000,00 €
Sense descomposició 50.000,00000 €
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                                                     Barcelona, octubre de 2010

                                                     Autor del Projecte

                                                     Santana Valls, Jordi
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OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,84 9,000 61,56

2 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 2)

11,54 5,000 57,70

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,53 9,000 49,77

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

4,76 3,000 14,28

5 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 - 5)

7,88 1,000 7,88

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,25 150,000 37,50

7 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 - 7)

17,08 5,000 85,40

8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 8)

12,31 9,000 110,79

9 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 141 i
UNE-EN 12083 (P - 9)

2,90 30,000 87,00

10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)

1,17 30,000 35,10

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

2,31 8,000 18,48

12 H1457520 u 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 (P - 12)

10,93 9,000 98,37

13 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 - 13)

5,15 8,000 41,20

14 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 14)

3,33 9,000 29,97

15 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 15)

6,30 2,000 12,60

16 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 16)

20,42 2,000 40,84

17 H1461110 u 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 i UNE-EN 347 (P - 17)

5,18 9,000 46,62

18 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 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 (P - 18)

14,84 5,000 74,20

euros
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19 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
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 19)

58,52 2,000 117,04

20 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 - 20)

21,79 20,000 435,80

21 H1465277 u 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 (P - 21)

24,59 3,000 73,77

22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 22) 13,85 8,000 110,80
23 H147D102 u 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 (P - 23)

53,48 3,000 160,44

24 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 24)

45,47 3,000 136,41

25 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 25) 23,55 8,000 188,40
26 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 26)

78,65 30,000 2.359,50

27 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 (P - 27)

9,30 30,000 279,00

28 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 (P - 28)

12,29 30,000 368,70

29 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
29)

5,08 30,000 152,40

TOTAL CAPÍTOL 01.01 5.291,52

OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

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 (P - 30)

13,55 312,000 4.227,60

2 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 (P -
31)

4,54 416,000 1.888,64

3 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

4,37 1.166,000 5.095,42

euros



Pressupost de l´estudi de Seguretat i Salut.
Nou pont de la Fàbrega. C-59. PK 34+440 al 35+546.
Castellterçol - Moià.

PRESSUPOST Data: 13/10/10 Pàg.: 3

a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

4 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 (P - 33)

11,46 150,000 1.719,00

5 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 - 37)

31,63 2,000 63,26

6 HBBAB115 u 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 (P - 38)

30,63 2,000 61,26

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

39,19 2,000 78,38

8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 34)

36,79 60,000 2.207,40

TOTAL CAPÍTOL 01.02 15.340,96

OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 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 - 40)

225,86 10,000 2.258,60

2 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 - 41)

157,53 10,000 1.575,30

3 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 - 42)

147,48 10,000 1.474,80

4 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

53,27 15,000 799,05

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

189,05 5,000 945,25

6 HQU27902 u 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 (P - 46)

92,51 1,000 92,51

7 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

50,60 1,000 50,60

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

110,78 1,000 110,78

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)

83,77 1,000 83,77

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

51,05 1,000 51,05

euros
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11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 50)

106,60 1,000 106,60

TOTAL CAPÍTOL 01.03 7.548,31

OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 52) 181,49 2,000 362,98
2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 36) 16,77 15,000 251,55

TOTAL CAPÍTOL 01.04 614,53

OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 51) 29,77 15,000 446,55

TOTAL CAPÍTOL 01.05 446,55

OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 06 DESPESES DE MANTENIMENT INSTAL.LACIONS

1 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 53) 16,77 60,000 1.006,20

TOTAL CAPÍTOL 01.06 1.006,20

OBRA 01 Pressupost Nou pont de la Fàbrega

CAPÍTOL 07 COMITÈ SEGURETAT I SALUT

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 35)

120,14 10,000 1.201,40

TOTAL CAPÍTOL 01.07 1.201,40

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 31.449,47

13,00 % Despeses generals SOBRE 31.449,47.................................................................. 4.088,43

6,00 % Beneficis industrials SOBRE 31.449,47................................................................... 1.886,97

Subtotal 37.424,87

18% IVA................................................................................................................................ 0,00

18,00 % IVA SOBRE 37.424,87........................................................................................... 6.736,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 44.161,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS )

                                               Barcelona, Juny del 2010
                                               L´autor de l´estudi

                                                Jordi Santana i Valls
                                                ETOP
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1.   OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

L’objecte de la present memòria ambiental és descriure les incidències mediambientals 
que pot comportar el projecte de millora de traçat al revolt de la Fàbrega a la carretera 
C-59 del PK 33+660 al PK 35+200, entre els termes municipals de Castellterçol (Vallès 
Oriental) i Moià (Bages) on es preveu la millora de traçat d’un revolt i la construcció 
d’un nou viaducte sobre el torrent de la Fàbrega, i classificar-lo respecte a la llei 6/2001 
d’Impacte Ambiental. 

Aquesta memòria ambiental es redacta com a pas previ a l’estudi constructiu de la 
millora de traçat del revolt de la Fàbrega a la carretera C-59 del PK 33+600 al PK 
35+200 Tram Castellterçol-Moià, atès que, una part del projecte es troba dins els límits 
de l’Espai d’Interès Natural del Moianès. 

1.1.   INTRODUCCIÓ 

La present memòria ambiental se situa en la carretera C-59, via que va des de Santa 
Perpètua de la Mogoda i Santa Maria d’Oló, connectant les carreteres del Vallès 
Oriental i el Bages i creuant l’Eix Transversal (C-25). En el nostre cas concretament 
l’estudi se centra en el tram comprès entre els termes municipals de Castellterçol i Moià 
(a les comarques del Vallès Oriental i el Bages, respectivament). 

El present estudi es fa en el tram de la C-59 que es troba gairebé en el límit dels termes 
municipals de Castellterçol i Moià i més concretament en la zona coneguda com el 
revolt de la Fàbrega, del PK 33+660 al PK 35+200. El projecte constructiu que 
acompanya la present memòria ambiental fa referència a la millora del revolt de pas de 
la carretera sobre el torrent de la Fàbrega, on a dia d’avui hi ha un pont molt estret i de 
traçat complicat que dificulta el pas de dos vehicles al mateix temps en aquest punt i 
més si es coincideix amb un vehicle pesat. La zona en estudi, en concret, s’inicia a 
l’alçada en la que la riera de la Fàbrega i el torrent Mal conflueixen, i porta fins a 
l’encreuament actual de la carretera amb el camí de les Umbertes. Així aquest 
condicionament permetria una millora de la circulació i seguretat dels vehicles per 
aquest tram, com també una millor comunicació entre Castellterçol i Moià. 

El tram de la carretera que es pretén millorar es caracteritza perquè el pont actual sobre 
el torrent de la Fàbrega és força estret, pràcticament sense voral a ambdós costats i sense 
espai pel pas de vianants, amb un revolt a la dreta força tancat i pronunciat en la seva 
sortida sentit Moià. Aquestes propietats fan que la circulació de vehicles per la mateixa 
no sigui fàcil, i més quan s’hi combinen turismes, vehicles de gran tonatge, motos i 
bicicletes, de manera que, en aquest tram de les rodalies del torrent, es fa difícil el pas 
de dos vehicles i més si n’hi ha un de pesat. 

L’entorn de la carretera pot dividir-se en dos parts clarament diferenciades. Així, la 
primera, abans del pont actual sobre el torrent de la Fàbrega, es troba envoltada per 
masses forestals, i la característica fonamental és que el marge esquerre de la via limita 
amb el PEIN del Moianès i l’ampliació prevista l’afecta de manera puntual amb la 
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millora de traçat proposada. A la sortida de la nova estructura, una vegada ja s’ha 
superat el torrent de la Fàbrega, la millora de traçat preveu el pas de la carretera per dins 
de camps de conreu obrint un nou corredor de pas per la zona agrícola fins ajuntar-se de 
nou a la carretera actual ja uns 500 metres més endavant. 

1.2.   INCLUSIÓ DEL PROJECTE EN L’ANNEX II (llei 6/ 2001) 

D’acord amb la llei 6/2001 de 8 de maig de modificació del Real Decret legislatiu 
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, en projectes de difícil 
definició per saber si s’ajusta a l’annex II de la lle 6/2001 on es determina la necessitat o 
no de redactar un estudi d’Impacte ambiental, correspon al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat, que és l’òrgan competent en matèria de medi ambient a 
Catalunya, justificar la inclusió o no de determinats projectes en les condicions 
especificades en l’annex II de la llei. Per facilitar aquesta tasca és quan es proposa la 
redacció d’una memòria ambiental on es defineixen les característiques principals de 
l’actuació en funció de l’esmentada llei 6/2.001. 

En aquest cas i analitzant el contingut d’aquest projecte, el podem englobar en l’article 
1.2 de la llei esmentada on es diu: 

“Los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, 
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real 
Decreto legistativo sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada 
caso. La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustarà a los criterios 
establecidos en el anexo III” 

“Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos proyectos para 
los que la normativa de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
competencias, bien exija evaluación de impacto ambiental, en todo caso, bien haya 
fijado umbrales, se acuerdo con los criterios del anexo III, para determinar cuando 
dichos proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental.” 

Concretament pel contingut d’aquest projecte el podem englobar amb els següents grups 
de l’annex II, on es diu: 

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras 

a) Carreteras: 
 

2º Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas autovías, vías rápidas y 
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 
km. 
 
En aquest cas es tracta només d’un tram de carretera convencional de només  
1.540 metres de llargada per tant no compleix cap de les premisses anteriors, 
però per contra tenim que: 
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“Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a aquellos 
proyectos par los que la normativa de las Comunidades Autónomas, en el 
ámbito de sus competencias, bien exija evaluación de impacto ambiental, en 
todo caso, bien haya fijado umbrales, de acuerdo con los criterios del anexo III, 
para determinar cuando dichos proyectos deben someterse a evaluación de 
impacto ambiental.” 

Concretament aquest tram de la carretera C-59 discorre, en el tram inicial fins 
que comença el pont sobre la conca, en el límit d’afectació de l’Espai d’Interès 
Natural del Moianès i en aquest cas hi ha una normativa específica per part del  
Govern català. 

Si busquem la normativa de les comunitats autònomes a la que fa referència el 
decret anterior, veiem que correspon al decret 328/1992 de 14 de desembre de la 
Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural i en 
el seu annex II, referent ales actuacions que es poden portar a terme dins els 
espais de PEIN, concretament en el punt 3 diu: 

Altres obres, instal·lacions o activitats sotmeses a avaluació prèvia d’impacte 
ambiental als espais del PEIN 

 - 9 Camins i carreteres de més de 5 m d’amplada, i en tot cas sempre que el 
terreny sobrepassi el 40% de pendent transversal, amb l’exclusió dels camins de 
desembosc de caràcter temporal quan l’autorització per a la seva obertura 
comporti garanties per a la restauració de les àrees afectades una vegada hagi 
finalitzat la seva utilització. 

En aquest cas es tracta d’una carretera de més de 5 metres d’amplada, però que 
no sobrepassa en cap punt dins el PEIN del Moianès, el límit del 40% de pendent 
transversal. I tampoc correspon, en aquest cas, a la construcció o obertura d’una 
nova carretera sinó a una millora puntual de la mateixa per eixamplament i 
modificació del traçat en un tram concret i per tant tampoc s’ajustaria realment a 
aquest apartat, i per tant caldria veure si es compleixen els criteris de l’annex III 
de la llei 6/2001 i que en aquest cas concret serien: 

1. Caraterísticas de los proyectos 

Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el 
punto de vista de: 

a) La acumulación con otros proyectos. (es tracta d’un projecte en dues 
fases) 

b) La utilización de recursos naturales. 
 

1. Características de los proyectos 
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Las características de los proyectos  deberán considerarse, en particular, desde el 
punto de vista de: 

 a)   La acumulación con otros proyectos. (Es tracta d’un projecte en dues fases) 
 b)  La ubicación de recurso naturales 
 
2. Ubicación de los proyectos 

La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que pueden verse afectadas 
por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta en particular: 

 a)   El uso existente del suelo. 
 b)  La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos 
naturales del área. 
 c)  La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 
siguientes:  

2ª Zona costeras 
5ª Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las 

Comunidades Autónomas: áreas de especial protección designadas en aplicación de las 
Directivas 79/409/CEE y92/43/CEE. 

 
3. Características del potencial impacto 

Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relación 
con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, teniendo presente en 
particular: 

a) La extensión del impacto (área geogràfica y tamaño de la población 
afectada). 
b) El caràcter transfronterizo del impacto. 
c) La magnitud y complejidad del impacto. 
d) La probabilidad del impacto. 
e) La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. 

 

És en funció de tots aquests paràmetres que caldrà determinar si es fa necessari o no que 
el present projecte estigui sotmès a una Avaluació d’Impacte ambiental. 

Concretament en el projecte, des del PK 33+810 al 34+580 el límit de l’Espai d’Interès 
Natural del Moianès ve marcat ja actualment en el límit de la carretera, però tenim que 
qualsevol ampliació o desplaçament en aquesta direcció comportaria una afectació de la 
superfície de l’EIN. 

Podem concretar que les actuacions de millora i condicionament de la carretera C-59 
segons, només afectarien directament els límits del PEIN en el tram comprés entre els 
PK 33+810  i 34+275, i entre els PK 34+375 i 34+580, quan el nou traçat n’envaeix una 
estreta franja per a l’ampliació de la carretera i modificació dels talussos actuals. 
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Tot seguit farem una descripció i valoració de les possibles afectacions sobre l’entorn i 
el medi natural en funció del projecte previst segons els anteriors criteris per poder 
determinar si realment s’ajusta  o no a un annex III i en cas afirmatiu no seria necessari 
la redacció d’un estudi d’impacte ambiental. 

2.   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1.   PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

- La totalitat de les obres contemplen una millora de traçat de la C-59 en un tram d’una 
llargada d’uns 1.500 metres aprox. on es preveu la millora de traçat del revolt de la 
Fàbrega amb la substitució de l’estret pont que creua el torrent de la Fàbrega, que és 
l’objecte del present projecte, que correspon a la zona més problemàtica d’aquest tram i 
de tota la carretera en el tram entre Moià i Castellterçol. 

- En concret es tracta de construir un nou pont en aquest indret ja que l’actual és estret, 
amb uns revolts d’entrada i sortida complicats i que no permet el pas al mateix temps 
d’un vehicle pesat i un de lleuger, i per tant es tracta d’un punt perillós i que dificulta el 
pas per la carretera i les comunicacions entre Moià i Castellterçol. 

- No es preveu enderrocar el pont actual sinó que es mantindria com a via d’accés a 
diferents punts d’entorn. 

- Una part de l’actuació de la millora de traçat prevista, es troba dins els límits del PEIN 
del Moianès, concretament el costat esquerra de la carretera en els primers 800 metres 
de recorregut. Aquest espai natural  es troba protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN) regulat pel decret del Parlament de Catalunya 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 

- Actualment el marge exterior de la carretera serveix com a límit de l’Espai d’Interès 
Natural del Moianès, de manera que qualsevol actuació en aquella direcció en el tram 
anterior al pont de la Fàbrega pot comportar una ocupació de superfície de l’EIN. 

- Es preveu que caldrà portar alguns moviments de terres degut a ampliacions i 
modificació del traçat de la carretera sobre els vessants de la Morrera del Lluçà 
especialment desmunts en la zona de EIN i també terraplens en la zona del pont de la 
Fàbrega i ja en el tram final, sobre camps de conreu, la carretera, de nou traçat, s’ha 
previst en trinxera. Tots els talussos que es projecta crear dins l’àrea de l’EIN són amb 
pendent 3H:2V per a facilitar la seva posterior restauració a partir de revegetar-los. Els 
terraplens construïts per a la connexió de la carretera amb el nou viaducte es veuran 
reforçats amb la instauració d’una escullera que mitigarà l’efecte erosiu de la riera de la 
Fàbrega. 

- Inicialment s’ha previst que pel tipus de material present i la dimensió projectada, les 
excavacions a realitzar en el costat de la muntanya i en la zona dels camps de conreu no 
requereixin l’ús d’explosius. No obstant, s’intentarà respectar, sobretot en la zona que 
limita amb el PEIN que la invasió d’aquest espai sigui mínima. 
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- Referent a la vegetació que s’afectaria val a dir que es tracta de comunitats de caràcter 
submediterrani, amb el predomini de les formacions vegetals pròpies del país de la 
roureda seca de roure martinenc. Correspon a un bosc dens d’un a trenta metres 
d’alçària on dominen el roure martinenc i el boix i on creixen també el fenàs i el 
plantatge mitjà. En la majoria de les àrees, però, aquestes rouredes es troben juntament 
amb pinedes secundàries de pi roig (com passa també en la zona de EIN). Als marges 
dels torrents no es troba l’esperat bosc de riber degut a les activitats ramaderes i a 
l’impacte antròpic directe que s’hi ha anat donant. 

- En aquesta actuació, tot i ser mol localitzada, hi ha una ocupació de nova superfície i 
afectació de talussos existents que comporta un impacte sobre la vegetació present en 
els marges de la carretera actual i sobretot en el tram final en direcció Moià, quan el nou 
traçat creua camps de conreu de secà. 

- Per les dimensions del projecte, no es preveu la utilització de recursos naturals 
destacables, ja que, només es tracta d’una mínima ampliació i millora de traçat d’un 
revolt i la construcció d’un viaducte sobre el torrent de la Fàbrega. 

- Al tractar-se d’un projecte d’aquestes dimensions, els risc d’accidents, motivat per les 
substàncies i tecnologies utilitzades en les obres, és mínim sempre i quan les obres es 
desenvolupin de manera correcta.  

- S’afecten camps de conreu sobretot en el segon tram del projecte, tot i que aquesta 
afectació és molt més important en el tram final, en el que es preveu que la carretera 
passi pel bell mig d’una extensa àrea dedicada al cultiu de cereals de secà. 

- En l’actuació prevista no es preveu una afectació sobre la hidrologia, ja que, si bé el 
torrent de la Fàbrega duu aigua, amb l’actuació prevista les dimensions del nou viaducte 
són prou grans per no afectar a les mateixes en fase d’explotació del nou traçat, però sí 
durant el temps que durin les obres del viaducte, el que obligarà a extremar de 
prevenció. 

-Referent a la fauna, al trobar-nos majoritàriament en un entorn forestal i agrícola força 
ben conservat, i amb la particularitat del pas d’un curs fluvial amb aigua, les comunitats 
animals de la zona gaudeixen d’una diversitat i una quantitat valorada com a intermèdia, 
i s’hi troben espècies d’especial interès per les característiques ambientals, especialment 
quan ens allunyem de les grans infraestructures. 

- Els residus que es poden generar en el present projecte són els propis de la construcció 
d’un pont i ampliació de la carretera de manera que caldrà establir un bon sistema de 
gestió dels mateixos, tant de les runes, trams de formigó o carretera a eliminar... i que 
no són importants sempre i quan es tractin de manera adient i on cal tenir present la 
gestió dels mateixos i la seva recollida selectiva i el seu tractament d’acord amb les lleis  
actuals de Residus. 

- La possible contaminació sobre l’aigua vindrà condicionada depenent de com es portin 
a terme les obres de millora o canvi de traçat del pont i no és molt important que en el 
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projecte només es creua el curs fluvial destacable del torrent de la Fàbrega, amb una 
llera bastant degradada pel pas de vehicles cap al restaurant... Així serà important 
preveure i portar a terme les mateixes actuacions amb la màxima cura i no abocant res a 
la llera del riu. Totes les obres per la construcció del nou viaducte caldrà portar-les a 
terme amb un màxim de cura per tal de no afectar la llera del riu ni la qualitat de les 
seves aigües. 

- La contaminació del sòl podrà ser mitjanament important en la segona part del traçat i 
fora ja de l’EIN, quan la carretera passa pel bell mig de camps de conreu de cereals, 
amb trinxera, amb una ocupació prou notable i fraccionant bona part dels cultius 
actuals. Pràcticament seguim el traçat actual pel camí i no hi haurà pèrdua de superfície 
destacable per la millora del traçat, a més els moviments de terres previstos són prou 
importants, així com els talussos en desmunt i terraplè que es construiran (sempre amb 
pendent 3H:2V). Per contra caldrà vigilar com es porten a terme les instal·lacions de 
parc de maquinària i zones de treball que hauran d’estar allunyades de la zona de l’EIN i 
de llera del riu i, per tant, sempre en el magre dret del camí.  

En aquest projecte el factor més destacable és que del PK 33+820 fins el 34+560 la 
carretera fa de límit amb l’EIN del Moianès. Però en tot aquest tram proper als límits 
del PEIN el tipus d’actuació prevista es limita a alguns petits moviments de terres per la 
modificació dels talussos actuals sense genera una gran ocupació.   

Per tant, pel que fa a la zona dels estreps del viaducte, cap dels dos estreps afecten a la 
zona PEIN i no és necessària la realització de cap actuació a tal efecte. Les zones dels 
terraplens dels estreps del nou pont queden a l’esquerra de l’EIN i es troben ubicats en 
una zona sense protecció forestal.   

2.2.   DESCRIPCIÓ DE LA ZONA DEL PROJECTE 

2.2.1.   Situació 

El projecte se situa en el límit entre la comarca del Vallès oriental i el Bages, en la 
subcomarca i futura vegueria del Moianès i, en concret entre els termes municipals de 
Castellterçol i Moià. 

El Moianès configura un extens altiplà d’uns 300 km2 situat en el context de la Conca 
Central Catalana (Depressió Central), entre les depressions de la Plana de Vic, el Pla del 
Bages i el Vallès, en el que l’alçada mitjana és d’uns 700 m i hi conté cims que 
sobrepassen els 1000 metres sobre el nivell del mar. Pertanyents a la conca del 
Llobregat i del Besòs, són nombroses les rieres que drenen la regió, moltes d’ells 
profundament encaixades i amb diversos gorgs. Alguns d’aquests torrents porten aigües 
clares que permeten una interessant i variada vida vegetal i animal. La  comarca disposa 
de fàcils accessos, per la proximitat de la ciutat de Barcelona (uns 60km) i de l’eix 
transversal des de Lleida i Girona. 

Castellterçol, a la comarca del Vallès Oriental, té una extensió de 31,2 km2  i 2.178 
habitants. El terme municipal està format per dos sectors ben diferenciats, un a llevant, 
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enfront de Castellcir i Sant Quirze de Safaja, i l’altre a ponent limitant amb Granera, 
Monistrol de Calders, Marfà, Moià, Gallifa i St. Feliu de Codines. Amb una orografia 
caracteritzada per les planes hi destaquen les serres del sud amb cims com el Puig 
Rosanes, de 827 m, i el Serrat de les Pedres, 952 m. Un important nombre de torrents 
drena el municipi. La major part formen part de la conca del Llobregat, però els que 
corren cap al sud-est aboquen les seves aigües al Besòs. 

L’altre municipi afectat, Moià, pertany a la comarca del Bages, encara que com 
Castellterçol també s’ubica en l’altiplà conegut com el Moianès. Amb una població de 
4.344 habitants i una extensió de 75,15 km2 esdevé la capital d’aquesta comarca natural. 
L’indret és habitat de molt antic i les antigues cases senyorials de pedra revelen un 
passat esplendorós. Avui dia la vila de Moià acull nombrosos visitants i una població 
abundant de caps de setmana i de vacances. El relleu de la regió és monòton, amb pocs 
pics i amb un paisatge format bàsicament per boscos i camps agrícoles, en els que de 
tant en tant hi corren algunes rieres. 

La zona  potencialment afectada pel projecte, que correspon al tram de la carretera C-59 
que corre entre els termes de Moià i Castellterçol per les planes regades pel torrent del 
Gai i la riera de la Fàbrega, es caracteritza principalment per limitar amb les boniques 
pinedes del PEIN del Moianès, creuar el torrent de la Fàbrega mitjançant un vell i estret 
pont de quatre arcs, i continuar a través d’una àmplia zona de conreus agrícoles. 

2.2.2.   Usos del sòl 

Les 3.161 hectàrees del terme municipal de Castellterçol estan configurades per 645 
hectàrees de superfície conreada, 154 ha de pastures permanent, i 2.362 ha de terreny 
forestal. Si s’analitza la proporció de les diferents cobertes forestals en funció de la 
superfície del terme es constata que els boscos ocupen pràcticament tres quartes parts 
(un 71,58%). Els conreus, on el 98% són de secà, conformen gairebé l’altre quarta part 
del territori, el 20,21% i la resta del municipi correspon a matollars (un 3,74%) i a 
terreny improductiu (3%). Com ja s’ha mencionat, la majoria de la superfície agrícola 
del municipi correspon a conreus de secà, principalment a cereals i farratges (alfals), a 
excepció d’algunes petites hortes a la vora el riu i pocs arbres fruiters (cirerers i 
ametllers) escampats a les ribes dels torrents que es solquen el municipi (riera de la 
Fàbrega, riera de Sant Quirze....) Les superfícies de forest de la zona estan formades, en 
origen per roure martinenc, encara que actualment l’arbre dominant és el pi roig. 

A Moià els usos del sòl respecte el poble anterior és molt lleugera. D’un total de 7.515 
hectàrees, els boscos en cobreixen el 58% (3.152 ha.) i els conreus vora el 30% (1.935 
ha.), amb un clar predomini dels camps de secà (99%). La resta del terme municipal és 
ocupat per matollars (8,8%) i superfícies improductives (aproximadament un 3%). A 
grans trets doncs, aquesta població és bàsicament un municipi de caire forestal on les 
masses arbrades són interrompudes puntualment per camps agrícoles de secà, 
bàsicament de cereals i farratges. Igualment que a Castellterçol, les superfícies de forest 
de la contrada corresponen a rouredes de roure martinenc en molts llocs substituïdes per 
pinedes de pi roig. 
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A ambdós municipis, tot i que, a Moià són considerablement més importants, es 
constata la presència d’activitats ramaderes, on les explotacions de porcins (76.749 caps 
a Moià i 3166 a Castellterçol) i aviram (94894 caps a Moià i 2581 a Castellterçol) en 
són les més nombroses. 
 
En una anàlisi més concreta de l’àrea d’estudi, es pot apreciar que la coberta del sòl 
correspon pràcticament la meitat a masses forestals, que en general pertanyen  a l’EIN 
del Moianès, l’altra part, ja fora dels límits d’afectació de la zona de protecció, terreny 
agrícola de secà i només la part central de la llera del riu seria terreny d’àmbit fluvial. 
 
En concret de la zona forestal, el marge de l’esquerra de la carretera actual pertany a 
l’EIN del Moianès, mentre que la zona de bosc del marge dret queda exclosa d’aquesta 
protecció. Així els boscos, on dominen el pi roig i el roure, ocupen ambdós costats de la 
carretera C-59 des del PK 34+160 al 34+610. A partir d’aquest punt, els pas del torrent 
de la Fàbrega fa que la via s’allunyi de la zona forestal que continua estenent-se cap al 
nord-oest, però allunyat de la zona d’afectació. Just en aquests escassos 110 m (del PK 
34+610 al 34+720), de l’àmbit fluvial que corresponen a la llera del torrent, en la 
confluència del torrent del Gai i la riera de la Fàbrega, hi ha instal·lats un restaurant i 
lleugerament més amunt, ja en zona agrícola, una explotació ramadera, de vaques, 
ovelles i cavalls, que no són afectats directament pel projecte. 
Una vegada superat l’àrea fluvial, l’ús del sòl sofreix un canvi molt notable i la carretera 
projectada transcorre sobre terreny agrícola, en concret camps de cereals primer i de 
farratges (trepadella, Onobrychis  viciifolia) després, en una extensió conjunta d’uns 
630 metres (del p.k 1+060 al 1+690). 
 
Per tant, les principals afectacions d’aquest projecte sobre els usos del sòl es produiran 
en l’entorn dels marges de la carretera actual en la zona de l’EIN del Moianès (entorn 
forestal) i en les parcel·les agrícoles de l’últim terç del recorregut quan el projecte 
s’allunya de la carretera actual. En conjunt, la sensibilitat de l’ús del a les actuacions 
previstes és considerada MITJANA. 
 
2.2.3.   Geologia 

La zona d’estudi se situa a la comarca natural del Moianès, altiplà pertanyent a la Conca 
Central Catalana (Depressió Central), a cavall entre les depressions de la Plana de Vic, 
el Pla del Bages i el Vallès. Amb un relleu molt suau, amb cotes que van dels 600 als 
900 metres d’altitud sobre el nivell del mar, aquesta comarca està drenada per 
nombrosos torrents. 

El tipus de materials més nombrosos al llarg dels 1.540 metres del recorregut del nou 
traçat projectat, són d’origen sedimentari, corresponents a gresos, calcàries 
bioclàstiques, margues grises i ocasionalment conglomerats a la base, amb una potència 
que pot arribar als 100 metres. La seva formació , data  a l’eocè, es va donar en 
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ambients sedimentaris costaners i per això entre aquestes roques és freqüent trobar-hi 
restes fòssils de la biota litoral (coralls, algues, mol.luscs...). 

No obstant, també apareixen altres materials a la zona. Els trobem al tram del projecte 
que aproximadament s’estén des del p.k. 0+600 al 0+700, on el traçat és tallat 
perpendicularment per una estreta franja de materials calcaris bioclàstics d’aspecte 
nodulós. Aquests presenten diferències en la composició en fòssils (principalment 
briozous, algues i coralls), i constitueixen la formació coneguda com a “calcàries de 
Tossa”, amb una potència màxima a la zona d’uns 30 o 40 metres. Tot i que es van 
originar a la mateixa època que els materials mencionats al paràgraf anterior (Bartonià) 
la seva gènesi es va donar en ambients nerítics interiors de plataforma. 

En la realització de l’actuació es preveuen moviments de terres prou importants, per un 
costat l’afectació dels marges de la carreter en el tram anterior al pont  (talussos en 
desmunt i amb pendent 3H:2V de fins a 4 metres d’alçada i una major ocupació abans 
d’entrar dins el EIN i amb un màxim de 2,5 metres dins l’àrea de protecció, però amb 
poca ocupació), però els desmunts més notables són els que comportaran l’obertura de 
la traça en el tram final, que aniria en trinxera de fins a 6  metres d’alçada i sempre en 
pendent 3H:2V. Aquestes extraccions de materials afectaran principalment al primer 
tipus de materials descrits (gresos, calcàries bioclàstiques, margues i conglomerats). Per 
altra banda, en la construcció del nou viaducte, concretament en la creació dels 
fonaments dels pilars, comportarà una excavació prou important en l’entorn de la llera 
de la riera. 

En quan a l’entorn del nou viaducte, es preveu la construcció d’un ampli terraplè de fins 
a 9 metres, amb pendent 3H:2 el Vallès occidental en la part alta i escullera amb 
pendent 1H:3V en la part baixa que també servirà de protecció contra l’acció erosiva del 
riu. 

A l’àrea d’estudi, ni a les seves proximitats, no hi ha cap formació geològica protegida, 
ni tampoc cap punt catalogat com d’interès Paleontològic, pel que lògicament no n’hi 
haurà cap que en pugui resultar afectada pel present projecte. 

En l’entorn de la zona d’afectació la sensibilitat de l’entorn en quan a la geologia es 
valora com a MITJANA. 

2.2.4.   Edafologia 

Degut a la curta longitud del tram de la carretera C-59 objecte d’aquest estudi, els sòls 
de l’àrea d’afectació pertanyen a dos ordres diferents: el dels entisòls (Entisols), ordre 
que agrupa sòls que no tenen un perfil diferenciat, pràcticament sense desenvolupament 
dels hortitzons; i els alfisòls (Alfisols), que es caracteritzen perquè presenten un 
endopedió agílic. 

Dins l’ordre dels entisòls, els presents a la regió són del subordre dels ortents (Orthenf), 
sòls de vessants de pendent accentuat, en els que predominen els processos erosius. La 
regió analitzada no presenta un relleu amb forts pendents, però  l’acció erosiva dels 
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torrents del Gai i de la Fàbrega, i de la riera que porta el mateix nom, ha donat aquí el 
mateix resultat. 

Concretament, trobem a la zona dos tipus d’ortents diferents: el primer d’ells es 
classifica com a sòls xerortents (Xerothents), i es tracta d’aquells que es formen sobre 
material consolidat càlcicomagnèsic i en àrees on s’afavoreixen els processos erosius 
(acció dels torrents). La presència de certes quantitats de guix en la roca mare dóna lloc 
a la formació dels torriortents (Torriorthents), el segon grup present, que amb una alta 
conductivitat elèctrica i la ja mencionada presència de guix, afavoreix el creixement de 
comunitats vegetals del gipsòfil. 

L’ordre dels alfisòls és representat per sòls haploxeralfs (Haploxeralfs). Aquests s’han 
format en les planes al.luvials dels torrents de la regió, sobre al.luvions antincs. Aquests 
sòls però, degut a l’efecte accentuat de l’erosió, han acabat esdevenint xerortents àlfics 
(Alfic Xerorthent), en els que l’horitzó de superfície presenta restes argiloses (de color 
vermell). 

En general el gruix de l’horitzó més extern o terra vegetal que pertany al quaternari no 
és molt profund sinó que en la part més baixa hi trobem els materials al·luvials també 
interessant i útils pel conreu. 

Per tant, el sòl de la regió afectada pel projecte de millora de la carretera C-59 és una 
mescla força homogènia (i pràcticament indiferenciada) de sòls propis d’ambients 
al·luvials desenvolupats sota condicions erosives importants. La sensibilitat dels sòls 
s’avalua com a MITJANA. 

 

d/ Hidrologia 

Un dels trets més rellevants de la zona objecte d’estudi és el curs fluvial que creua la 
carretera al p.k. 1+1000. Es tracta del torrent de la Fàbrega que passa sota la via en l’ 
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indret conegut amb el mateix topònim i on es projecta crear-hi un nou viaducte per 
eliminar l’actual que resulta massa estret i perillós per la circulació de vehicles pesats. 
Els cursos fluvials que drenen l’entorn de l’àrea del projecte pertanyen a la conca del 
Llobregat. 

Aquest torrent agafa la seva mida i nom en la zona del projecte ja que pocs metres 
aigües s’ajunten la riera de la Fàbrega, i el torrent del Gai. Tots dos, igual que el torrent 
de la Fàbrega, són de règim pluvial i porten aigua estacionalment. 

El torrent del Gai, que corre en un sentit N-SO, recull les aigües de la zona del Grony de 
la Torre (comarca del Bages), i durant el seu curt recorregut rep diversos afluents, entre 
ells el riu Sec. Com s’ha comentat en el paràgraf anterior, a l’alçada d la zona de la 
Fàbrega s’uneix a la riera de la Fàbrega. Aquesta riera neix al nord  del Vallès Oriental, 
a les rodalies del municipi de Castellterçol, i en el seu trajecte e sentit nord recull les 
aigües de la riera de Fontscalents i del torrent Mal. 

A la zona de la Fàbrega, hi ha un edifici força transformat que originalment corresponia 
a un molí i ara és un restaurant. Aquí és on s’origina el torrent de la Fàbrega que corrent 
en sentit oest i endinsant-se en el PEIN dl Moianès, actua com a límit dels termes 
municipals de Moià i Castellterçol, fins que canvia de nom per convertir-se en la riera 
de Marfà. 

Tot el tram d’afectació del riu es troba fora dels límits del EIN del Moianès i cal 
esmentar que gaire be la mateixa llera dl riu serveix com a zona d’accés pels vehicles al 
restaurant del Molí de la Fàbrega circulant per sota el pont actual. 

Tot i tractar-se d’una zona on s’hi donen força activitats humanes (agricultura, 
ramaderia i turisme), el pas de vehicles prop de la llera..., la qualitat de les aigües és 
força bona com ho indica el tipus de vegetació que creix a les vores. És interessant que 
ni el fet que hi pasturin freqüentment ramats d’ovelles i vaques, ni el pas dels vehicles 
que van al restaurant han pertorbat excessivament la qualitat de l’entorn del riu. Per això 
és molt important que durant la construcció del nou viaducte s’actuï amb el màxim 
respecte per aquest medi fluvial. 

e/ Hidrogeologia 

En referència a la hidrologia de l’entorn hi ha dues situacions diferents, per un costat 
l’entorn de la llera del riu on l’aqüífer és molt superficial i al tractar-se d’una àrea 
ubicada en una fondalada, i l’abundant quantitat de torrents a la zona ha donat lloc a un 
subsòl ric en recursos hídrics a nivell molt superficial que es manifesta amb la surgència 
d’aquests en forma de fonts. La més propera a l’àrea d’afectació és la coneguda com la 
Font del Ferro, situada al marge dret de l’actual carretera, a uns 40 metres, a l’alçada del 
p.k. 0+600. 

Per altra part, la zona a l’entorn de la carretera, ens trobem en una cota més elevada i 
l’aqüífer del quaternari es troba a un nivell més profund de manera que les possibles 
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excavacions no l’afectaran, cosa que si pot passar en els treballs de construcció del nou 
pont sobre la riera a l’hora de fer les fonamentacions dels pilars i altres actuacions. 

Així trobem que respecte a la hidrogeologia de la zona la sensibilitat de l’entorn es 
considera MITJANA a l’entorn de la carretera i la zona de l’EIN i  com ALTA en les 
proximitats del riu i la seva llera. 

f/ Relació amb espais especials de protecció (àrees PEIN, ZEPA, hàbitats 
protegits,...) 

En la zona d’afectació, la carretera actual des del seu inici fins a trobar la llera del riu, el 
seu marge esquerre marca el límit de la zona de protecció de l’Espai d’Interès natural dl 
Moianès. Aquest espai protegit comença al p.k. 0+150 del projecte en el seu marge 
esquerre (el p.k. 33+8110 de la C-59 actual) i acaba allunyant-se de l’entorn de 
l’actuació al p.k. 0+950 (el p.k 34+610) també pel seu costat esquerra. En cap moment 
la zona de protecció creua la carretera actual i per tant tampoc la zona d’afectació del 
projecte previst. 

Exactament de l’EIN del Moianès comprèn quatre àrees representatives del paisatge i 
dels sistemes naturals de la comarca natural del Moianès. A la zona del projecte hi ha la 
més meridional d’aquestes àrees que, com les altres i com a espai dins l’EIN, està 
protegida pel Decret 328/1992 de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest espai natural està a cavall de les comarques del Bages i del Vallès Oriental, en la 
comarca natural del Moianès, i concretament engloba un conjunt de relleus calcaris i 
margosos, que assoleixen una altitud màxima propera als 1.000 metres. La unitat més 
propera a la zona d’estudi pertany als termes municipals de Moià,Castllterçol iCastllcir, 
i està estructurada per les obagues i les solanes del torrent de la Fàbrega, entre el molí 
de Marfà i les proximitats de la cas de la Fàbrega. En aquesta unitat la part més alta 
correspon al Serrat del Vent (amb un altitud superior als 700 m) i  al Serrat del Moro 
(vora uns  8000m d’altitud màxima). La majoria dels terrenys que formen tot l’Espai 
d’Interès Natural són de propietat privada. 

La localització del Moianès en un dels extrems occidentals de l’àrea humida del nord-
est de Catalunya, fa que la vegetació predominant sigui de caràcter submediterrani, amb 
domini de formacions vegetals com la roureda de roure martinenc i les pinedes 
secundàries de pi roig. Aquesta característica de convivència d’espècies de diferents 
zones biogeogràfiques dóna un caire especial a aquest espai. Així, la flora de l’ indret 
presenta l’ interès de comptar amb alguns elements submediterranis força rars a la resta 
del territori català. Com a bon espai forestal també allotja una rica i diversa fauna 
forestal amb una notable presència de carnívors, els quals es veuen afavorits per la 
qualitat i la diversitat dels hàbitats de la zona (forestal, agrícola i fluvial) tal i com 
trobem ja en al zona del projecte. 
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Els principals problemes derivats de l’acció antròpica d’aquests sistemes naturals 
passen per ser la pressió urbanística  perimetral i l’existència de processos erosius i de 
degradació de la vegetació de forma puntual. 

Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari, descrits per la Directiva Hàbitat (Directiva 
92/43/CEE), relativa a la conservació dels hàbitats i de la fauna i la lora silvestre, no hi 
ha cap espai d’aquests tipus afectat pel present projecte, perquè tot i haver-n’hi tant al 
terme municipal de Moià com a Castellterçol són prou lluny de l’àrea d’estudi com per 
a poder resultar afectats per aquesta actuació.855 

3.   DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PROJECTE 

L’inici del projecte el trobem a la carretera C-59, en el tram inclòs entre Castellterçol i 
Moià, en la zona coneguda com la Quintana de les Canals. 

Per poder iniciar la construcció del nou pont, des del PK 34+440 al PK 34+546, sobre la 
riera de la Fàbrega, que es desplaçaria uns 16 metres a la dreta de l’actual per sobre la 
cota del mateix, es deixa la carretera actual a l’esquerra i es projecten uns nous 
terraplens a tots dos costats.  

El terraplè dels estreps del nou pont, s’ubiquen ja fora de l’EIN, és prou alt (fins a 9 
metres) i s’afecta la massa forestal formada bàsicament per roures, alzines i pi roig com 
a estrat arbori, però bastant alterat. L’antic traçat de la carretera, fins i tot el pont actual, 
queda com a vial d’accés al restaurant del Molí de la Fàbrega i a les zones agrícoles 
situades al peu de l’actual carretera fins al tram final on tornen a coincidir els dos 
traçats. Aquest accés permet girs a esquerre pels vehicles que venen de Castellterçol i 
volen anar cap a la Fàbrega. 

 

Figura 3.1. Accés al Molí de la Fàbrega 

A partir del PK 34+440 es preveu la construcció del nou viaducte que passarà per sobre 
la riera de la Fàbrega i del torrent del Gai, entre el pont actual i l’edificació que 
actualment és un restaurant, amb una llargada de 106 metres.  
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Abans de creuar la carretera actual es preveu un pas per sobre la mateixa, el viaducte 
passarà sobre una petita massa forestal on es destaquen un roure i un pi roig bastant 
grans que quedarien afectats. 

 

Figura 3.2. Pi Roig 

 

Figura 3.3.  Roure 

En el PK 34+546 s’acaba el viaducte i el nou traçat de la carretera passarà per sobre la 
calçada actual. 

4.   CONCLUSIONS 

La construcció del nou viaducte de la Fàbrega no té una afectació directa sobre el PEIN 
del Moianès, atès que, els terraplens dels estreps es troben ubicats a la dreta de l’EIN i 
no l’afecten . 

L’actuació del projecte serà: 

- terraplens pels estreps del nou pont en zona forestal sense protecció. 
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- un tram central en entorn fluvial que comporta la construcció del nou pont sobre la 
riera de la Fàbrega però sense eliminar l’existent. 

El punt més destacat és l’afectació d’un pi roig i un roure de grans dimensions i que 
s’hauran de replantar. Pel que fa a la resta, com que no s’afecta directament a la zona 
PEIN, no es proposen mesures correctores per la construcció del viaducte. 
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1.   INTRODUCCIÓ 
 
S’ha comprovat en les investigacions portades a terme que, un nombre molt elevat 
d’incendis forestals esdevinguts en els darrers anys i molt especialment en el nostre 
país, s’han iniciat en indrets i zones forestals o muntanyoses sovint freqüentats per 
l’home i en general en zones de fàcil accés.  
 
Les vies de comunicació, tant camins rurals com carreteres més o menys transitades, 
han esdevingut un dels punts habituals d’inici dels incendis, tant si han estat totalment 
espontanis (llançament d’una cigarreta…) com si han estat provocats. 
  
El bosc i sotabosc mediterrani és, en general, bastant dens, fet que facilita una ràpida 
expansió del foc en cas d’incendi. Per altra banda, la dificultat en apagar-lo, 
independentment de les condicions meteorològiques, resulta ser alta degut a la 
complicació que representa moure’s entre una vegetació arbustiva densa, de manera que 
qualsevol foc que es pugui produir passaria ràpidament a la capçada dels arbres donada 
la continuïtat que hi ha entre el substrat arbustiu i l’arbori. 
 
Això ha comportat que calgui dur a terme tota una sèrie de mesures preventives i també 
desenvolupar una normativa específica referent a les vies de comunicació i en especial 
la vegetació de les àrees properes, per tal d’intentar rebaixar la possibilitat d’iniciar un 
foc i dificultar-ne la seva propagació. 
 
Aquestes mesures preventives caldrà tenir-les en compte tant en la fase de construcció 
com en la fase d’explotació i molt especialment en aquest segon cas. 
 
2.   OBJECTIU 
 
Un pla de prevenció d’incendis forestals és un document que té la finalitat de planificar 
les mesures encaminades a la minimització del risc d’incendis forestals durant 
l’execució de les obres projectades. 
 
3.   LEGISLACIÓ DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
 
Les disposicions normatives que regulen la prevenció d’incendis forestals a Catalunya i 
per extensió en obres lineals i el seu entorn són les següents: 
 
• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 
 
• Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
 
 
Pel primer dels Decrets anomenats es declaren zones d’alt risc d’incendi forestal durant 
el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, els següents termes 
municipals pertanyents a les comarques afectades pel present projecte constructiu, el 
Vallès Oriental i el Bages: 
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Comarca: Bages  
 
Aguilar de Segarra  
Artés  
Avinyó  
Balsareny  
Calders  
Callús  
Cardona  
Castellbell i el Vilar  
Castellfollit del Boix 
Castellgalí  
Castellnou de Bages  
L'Estany  
Fonollosa  
Gaià  
Manresa  
Marganell  
Moià  
Monistrol de Calders  
Monistrol de Montserrat  
Mura  
Navàs  
El Pont de Vilomara i Rocafort  
Rajadell  
Sallent  
Santa Maria d'Oló  
Sant Feliu Sasserra  
Sant Fruitós de Bages  
Sant Joan de Vilatorrada  
Sant Mateu de Bages  
Sant Salvador de Guardiola  
Sant Vicenç de Castellet  
Súria  
Talamanca  
 
Comarca: Vallès Oriental  
 
Aiguafreda  
Bigues i Riells  
Caldes de Montbui  
Cànoves i Samalús  
Castellcir  
Castellterçol  
Figaró-Montmany  
Fogars de Montclús  
La Garriga  
Granera  
Gualba  
Lliçà d'Amunt  
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Lliçà de Vall  
Llinars del Vallès  
La Roca del Vallès  
Santa Eulàlia de Ronçana  
Santa Maria de Martorelles  
Santa Maria de Palautordera  
Sant Celoni  
Sant Feliu de Codines  
Sant Fost de Campsentelles  
Sant Pere de Vilamajor  
Sant Quirze Safaja  
Tagamanent  
Vallromanes  
Vilanova del Vallès 
 
D’aquests termes municipals, n’hi ha dos que resulten afectats en el projecte 
constructiu, es tracta dels municipis de Moià i Castellterçol. 
 
Del segon dels Decrets referits, Decret 130/1998, se’n deriva la necessitat d’un estudi de 
Mapes de combustibilitat, inflamabilitat i risc d’incendi forestal de la vegetació existent 
en una franja perimetral de 100 m a ambdues bandes de la plataforma. 
 
a) Anàlisis de la continuïtat i superfície de les masses forestals que hi hagi a la franja 

perimetral esmentada al paràgraf anterior, en cas de produir-se un hipotètic incendi. 
 
b) Anàlisis de les dades dels incendis i de les causes en els trams preexistents o 

similars. 
 
4.   ELEMENTS DE RISC 
 
Tant hi haurà elements de risc d’incendis forestals durant les obres de construcció de la 
carretera, com durant la fase d’explotació de la mateixa. 
 

a) Durant la construcció: 
 

- Les activitats pròpies de les persones que treballen dins l’obra poden ser focus 
propagadors involuntaris de possibles incendis forestals (les cigarretes, els focs 
mal apagats, les soldadures, etc.), de manera que caldrà controlar-les. 

 
b) Durant l’explotació: 

 
En aquesta fase la carretera passa a ser un focus potencial molt important quant a la 
propagació d’incendis forestals degut a la presència de l’home i l’augment del pas de 
vehicles a motor. 
 
La conservació dels vorals, marges i zones enjardinades serà fonamental per ajudar a 
reduir el risc de propagació dels incendis. 
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El tipus de vegetació i espècies vegetals utilitzades per la reforestació i enjardinaments, 
així com la seva distribució, i l’entorn natural que envolta la carretera també ajudaran a 
reduir el risc d’incendis. 
 
Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, elaborat per tal de planificar la 
prevenció dels incendis forestals estivals, es quantifica d’alguna manera el risc 
d’incendis i es representa gràficament en un mapa unes quantes categories que posen en 
relleu aquelles àrees on es més gran i aquelles altres on és més moderat el risc 
d’incendi. Aquest plànol, de Risc Potencial d’incendi Forestal Estival a Catalunya, 
integra els diversos mapes expressius dels factors de més significació que intervenen en 
la definició del risc d’incendi (vegetació, climatologia, orografia i com a compilació de 
tots aquests, el del risc històric). 
  
En el present estudi s’adjunta l’anomenat Mapa de Risc d’Incendi forestal de la 
Generalitat de Catalunya, en el qual es pot observar, que l’àrea de les obres presenta un 
risc d’incendi moderat. 
 

 
Gràfic 4.1. Mapa de risc d’inceni forestal 

 
 
5.   AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDIS FORESTALS  
 

El Servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, m’ha facilitat la relació dels diferents incendis 
que han tingut lloc en els termes municipals afectats durant els darrers 20 anys. Aquesta 
informació complementada amb un treball de camp realitzat sobre la zona del projecte 
m’ha portat a definir els següents resultats. 
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a. combustibilitat: 

La combustibilitat està lligada amb el comportament i la propagació del foc dins d’una 
estructura de vegetació. S’analitza a través de models de combustible que tenen en 
compte els paràmetres físics del combustible sense interessar-se gens per la descripció 
florística detallada de la vegetació. 
 
Els diferents models de combustibles i la seva valoració s’ha fet a partir de la taula 
facilitada pels servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, seguint el mètode desenvolupat 
per Rothermel que considera 13 models de combustible distribuïts en quatre grups 
(pastures o herbassar, matolls, fullaraca sota arbrat i restes de treballs silvícoles), que 
tenen en compte característiques com la càrrega de combustible viu i mort en t/ha 
agrupada per grandària, densitat de les partícules de combustible, poder calorífic... Els 
model donats són: 
 

MODELS ESTÀNDARD BEHAVE OF COMBUSTIBLE 
Grup Mode

l 
Descripció 

1 Ocupació de matoll i arbrat inferior al 30% 
2 Ocupació de matoll i arbrat entre el 33 i el 66% 

Prats 

3 1 m. d’alçada mitjana de pastura 
4 Matoll jove i dens, de més de 2 m d’alçada. Propagació del foc 

per les capçades del matoll. Càrrega de combustible: entre 25 i 
35 t matèria seca/Ha. 

5 Matoll jove i dens, de més de 2 m d’alçada. Propagació del foc 
per fullaraca i pastura. Càrrega de combustible entre 5 i 8 t 
matèria seca/ha 

6 Similar al model 5, però amb espècies més inflamables o de més 
alçada. Càrrega de combustible entre 10 i 15 t matèria seca/ha 

Matolls 

7 Matollar d’espècies molt inflamables d’entre 0,5 i 2 m d’alçada 
com a sotabosc de masses de coníferes. Càrrega de combustible: 
entre 10 i 15 t matèria seca/ha 

8 Bosc dens sense matoll i fullaraca molt compacta. Càrrega de 
combustible entre 10 i 12 t matèria seca/ha 

9 Similar al model 8, però amb fullaraca menys compacta. Càrrega 
de combustible entre 7 i 9 t matèria seca/ha 

Fullaraca sota 
arbrat 

10 Bosc amb gran quantitat de llenyes. Càrrega de combustible 
entre 30 i 35 t matèria seca/ha 

11 Bosc clar amb restes de poda. Càrrega de combustible entre 25 i 
30 t matèria seca/ha 

12 Restes de vegetació que cobreixen tot el sòl, predomini 
d’aquestes sobre l’arbrat. Càrrega de combustible entre 50 i 80 t 
matèria seca/ha 

Restes tallades o 
de treballs 
silvícoles 

13 Grans acumulacions de combustibles grossos i pesants cobrint 
tot el sòl. Càrrega de combustible de 100 a 150 t matèria seca /ha 

Zones sense 
combustible 

R1 Zones rocoses 
Talussos sense vegetació 
Camps llaurats 



  Mesures de prevenció d’incendis forestals 

 7 

R2 Camps de conreu en fase vegetativa que no propaguen el foc 
Taula 5.1. Models del comportament dels materials  

 
En diferents formacions vegetals el foc es propaga de manera diversa. La 
combustibilitat és el paràmetre que s’utilitza per tipificar la propagació del foc dins una 
estructura de vegetació. La valoració de la combustibilitat aplicada a cada model de la 
taula anterior es representa en el següent quadre: 
 

Combustibilitat 
Model de combustible Índex Combustibilitat Valoració 

R1,R2 0 Baixa 
5,8,9,Ir 1 Moderada 

1, 2, 3, 10 2 Mitjà 
4,6,7, 11, 12, 13 3 Alta 

Taula 5.2. Models de la combustibilitat 
 

El mapa que es mostra és l’anomenat Mapa de Combustibilitat, dels materials que hi ha 
a la zona propera a l’obra, de la Generalitat de Catalunya, en el qual es pot observar, que 
l’àrea de les obres presenta un risc de combustibilitat moderat. 
 
 

 
Gràfic 5.1. Mapa de combustibilitat 

 
La combustibilitat fa referència a la càrrega combustible present en el bosc i expressada 
generalment en t/ha de matèria seca combustible, la qual té relació, però no s’associa 
directament amb l’índex d’inflamabilitat d’una massa (capacitat d’ignició), que depèn 
d’altres factors diferents de la combustibilitat. Per exemple, podem trobar boscos molt 
inflamables per la presència de restes de tala a zones d’alt risc d’incendis (camins, 
pistes, carreteres, etc.), però poc combustibles si presenta poc sotabosc. 
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En el cas que ens ocupa i segons la informació facilitada per la Direcció General del 
Medi Natural (Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, veiem que al llarg de la 
carretera, hi ha diferents models de combustibilitat, amb diferents índexs i valoració de 
la combustibilitat.  
 
Així, els models de combustibilitat representats a la zona de projecte segons la taula 
anterior són: 
 
Model 3: Zones de pastura amb 1 m d’alçada mitjana que es situen en la zona central 
del projecte.  
 
Model R2: Correspon a tots els cultius i conreus i zones més industrials al voltant de la 
carretera que solen ser àrees molt controlades de manera que no s’arriba a acumular 
matèria vegetal ja que ràpidament és segada o tallada. Per això l’índex de 
combustibilitat que l’hi correspon, segons la taula de models de combustibilitat presenta 
un índex de combustibilitat de 0, el que comporta un valor baix de combustibilitat. 
Aquest model es presenta, sobretot, a l’inici i al final del tram de projecte. 
 

b. inflamabilitat:  
 
Si ara ens fixem amb la inflamabilitat (capacitat d’ignició), veurem que aquesta depèn, 
com ja hem dit, d’altres factors diferents de la combustibilitat, relacionats amb les 
espècies vegetals presents, la humitat de l’entorn i la superfície o entorn vegetal.  
 
La inflamabilitat de les diverses espècies forestals no presenta diferències notables. 
Estudis recents donen valors d’inflamabilitat molt semblants per a espècies aparentment 
tant diferents com l'alzina i el pi blanc. Això no obstant, hi ha característiques que 
faciliten la inflamabilitat i d'altres que la dificulten: 
 

• Les fustes i les escorces amb alt contingut de gomes, olis i resines són més 
inflamables.  

• El fullatge persistent i amb poc contingut d'humitat facilita la transmissió del foc 
de capçades.  

• El fullatge de lenta descomposició, que acumula material combustible a terra, 
facilita la transmissió del foc de superfície.  

• Les escorces com la de l'alzina surera i en general l'alt contingut d'humitat i de 
sals minerals dificulten la combustió.  

• Les fulles dels arbres caducifolis amb alta velocitat de descomposició dificulten la 
transmissió del foc de superfície.  

• La capacitat de poda natural disminueix la transmissió del foc de copes.  
• La inflamabilitat d'un bosc ve donada més pel pirofitisme del sotabosc que per la 

inflamabilitat de les espècies arbòries. En realitat és l'estructura de la comunitat 
vegetal la que dóna en el seu conjunt el grau d’inflamabilitat, que es veu afavorit 
en els següents casos: 

• Major densitat per unitat de volum i superfície forestal en relació amb l'espai  
• Distribució regular d'aire en el volum per la massa de fullatge.  
• Major ocupació de les capes inferiors de l'estructura vertical i major presència de 

fulles seques.  
• Major facilitat de despreniment, durant l'incendi, de matèria forestal en 

combustió.  
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Així doncs, entre els boscos, els més inflamables són les pinedes amb bona densitat i 
sotabosc alt i espès. I entre els matolls més inflamables destaquen els brucs, les retames 
i en general les plantes esclerofil·les. Entre les agrupacions herbàcies la de màxima 
inflamabilitat és la formada per les gramínies de fulla llarga i enrotllada pels costats. 
 
La valoració de la inflamabilitat també es representa en el següent quadre: 
 

Inflamabilitat 
Model d’inflamabilitat Índex inflamabilitat Valoració 

1,2 0 Baixa 
3,4,5 1 Moderada 
6,7,8 2 Mitjà 
9,10 3 Alta 

Taula 5.3. Inflamabilitat 
En aquest cas l’inflamabilitat assignada vindrà donada per la taula d’inflamabilitat de 
les espècies arbòries presents, com per exemple: 
 
→espècies molt inflamables tot l’any (1): 
 

Quercus ilex Rosmarinus officinallis 

Pinus halepensis 
Thymus vulgaris 

Erica arborea Calluna vulgaris 
Erica scoparia Eucaliptus spp. 
Phillyrea angustifolia 

Phillyrea media 
Taula 5.4. Espècies inflamables 

 
→ espècies molt inflamables només a l’estiu (2): 
 

Genista scorpius 
Pseuddotzuga menziesii 

Quercus suber 
Stipa tenacissima 

Cedrus spp. Ulex parviflorus 
Pinus nigra Lavandula latifolia 

Pinus pinaster Lavandula stoechas 
Pinus pinea Rubus idaeus 
Pinus radiata Cistus ladaniferus 
Pinus sylvestris 

Brachypodium retusum 
Anthyllis cytissoides  

Taula 5.5. Espècies molt inflamables 
 

→ espècies moderadament inflamables (3): 
 

Quercus coccifera 
Arbutus unedo 
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Quercus faginea 
Cistus albidus 

Quercus sp. Cistus laurifolius 
Juniperus communis  

Cistus salviifolius 
Juniperus phoenicea Erica multiflora 
Juniperus oxycedrus Rhamnus lycioides 

Rubus ulmifolius 
Cistus crispus 

Sarothamnus scoparius 
Osyris alba 

Ononis tridentata  
Taula 5.6. Espècies moderadament inflamables 

 
→ espècies poc inflamables (4): 
 

Castanea sativa 
Pteridium aquilinum 

Fagus sylvatica Pistacia lentiscus 

Olea europea 
Rhamnus alaternus 

Prunus avium 
Hedera helix 

Buxus sempervirens Locinera spp. 
Daphne gnidium Smilax aspera 

Ruscus aculeatus 
Viburnum tinus 

Rubia peregrina 
 

Taula 5.7. Espècies poc inflamables 
 

* en negreta s’han assenyalat les espècies presents en l’àrea estudiada 
 
Per definir els models d’inflamabilitat cal tenir en compte: 
 
→ la taula anterior que classifica les espècies en quatre categories 
→ la suma dels percentatges que representen les diferents espècies classificades segons 
l’inflamabilitat sense distingir vol, subsòl i recobriment arbustiu. 
 
Segons aquests dos criteris, tenim 10 models definits: 
 

MODELS D’INFLAMABILITAT 
Model 1 < 75 % de 4 
Model 2 > 75% de 4 
Model 3 > 25% de 3 + 75 % de 4 
Model 4 > 75 % de 3 
Model 5 > 10 % de (1+2) + > 75 % de 3 
Model 6 > 25 % de (1 + 2) 
Model 7 > 50 % de (1 + 2) 
Model 8 > 75 % de (1 + 2) 
Model 9 > 100 % de (1 + 2) 
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Model 10 > 150 % de cobertura d’espècies de categoria(1 + 2) 
Taula 5.8. Models d’inflamabilitat 

 
A continuació s’adjunta l’anomenat Mapa dels diferents Models d’Inflamabilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en el qual es pot observar, que l’àrea de les obres presenta els 
models 8 i 9, a més de petites zones de matollars i zones de conreus. 
 

 
Gràfic 5.2. Mapa dels models d’inflamabilitat 

 
Una vegada analitzat sobre el terreny els tipus de vegetació que hi trobem, en aquestes 
dates que s’ha portat a terme el treball de camp, i amb el ben entès que les intervencions 
silvícoles, com les d’explotació forestal,  juntament amb la pròpia dinàmica vegetal, 
podem canviar el caire de les nostres apreciacions en el temps, valorarem el grau 
d’inflamabilitat. 
 
El model d’inflamabilitat que hi ha a l’àrea de projecte situada en terrenys forestals, es 
principalment el model 7. El model 7 presenta un risc de mitjà d’inflamabilitat. 
 
En general si fem referència a la inflamabilitat per les espècies presents en les diferents 
comunitats vegetals situades a l’àrea de pas de la carretera (tram anterior i posterior al 
pont), podem veure que el grau d’inflamabilitat és mitjà, ja que hi ha un gran nombre 
d’espècies inflamables a la majoria de comunitats vegetals representades a l’àrea. 
 

c. anàlisi de la continuïtat de les masses forestals: 
 
Pel que fa a la continuïtat vertical de les masses forestals s’han de tenir molt en compte, 
ja que la seva continuïtat permetrà l’extensió del foc dels arbres a l’estrat arbustiu i al 
sòl, fet que dificultaria en cas d’incendi molt més que la recuperació del sòl i 
regeneració de la vegetació. 
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Al llarg de la carretera, però, no tenim una continuïtat forestal important que pogués 
comportar un perill d’expansió dels incendis. 
 

d. anàlisi dels incendis dels darrers 25 anys: 
 
Per tal de fer una anàlisi dels darrers incendis a la zona de projecte, es calcula l’índex de 
causalitat i de freqüència d’aquests. 
 
A continuació es donen les dades sobre el nombre d’incendis que s’han produït als 
municipis de Moià i Castellterçol en els darrers 20 anys. Aquestes dades, facilitades per 
la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, es completen a les 
taules adjuntes a l’apèndix al final de l’annex. 
 
Distribució dels incendis produïts en el període 1985-2004: 
 

ANY CASTELLTERÇOL MOIÀ
1984 0 0
1985 0 0
1986 0 0
1987 1 0
1988 0 1
1989 1 0
1990 1 1
1991 0 2
1992 1 0
1993 0 1
1994 3 4
1995 0 2
1996 0 0
1997 0 0
1998 0 5
1999 2 2
2000 2 0
2001 0 3
2002 0 0
2003 0 1
2004 0 2
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0

TOTAL 11 24  
Taula 5.9. Incendis Produïts 

 
 
Índex de freqüència 
 
La freqüència d’incendis per a un municipi concret s’obté a partir del nombre d’incendis 
de cada any. L’índex de freqüència es defineix com la freqüència amb que es presenten 
els incendis en un territori concret. 
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FR = Σni / a  
 

on: 
            FR = índex de freqüència  
               a = nombre d’anys  
              ni = nombre d’incendis de cada any 
 
Els resultats s’han de referir a la quadrícula de 100 Km2 i que estableix com escala els 
valors següents: 
 
Unitat de referència espaial quadriculada de 100 Km2. 
 
 
 

Índex de freqüència Valoració
FR < 1 Molt baixa

1 < FR < 3 Baixa
3 < FR < 5 Moderada
5 < FR < 7 Alta
7 < FR < 10 Greu 

FR > 10 Extrema  
Taula 5.10. Índex de freqüència  

 
 
Així, a partir de les dades reflectides anteriorment resulta: 
 
 

Nombre Nombre Índex Superfície
Municipi d'anys d'incendis freqüència municipal K = 100/S FR = Fr' * K

(Fr') (Km 2)
Castellterçol 25 11 0,44 32,00 3,13 1,38
Moià 25 24 0,96 75,15 1,33 1,28
TOTALS 20 35 1,40 107,15 0,93 1,31

 
Taula 5.11. Incendis totals  

 
 
Així doncs, tenim que Fr = 1,31 que d’acord amb l’escala anterior, resulta una valoració 
baixa en la freqüència d’incendis forestals. 
 
Índex de causalitat 
 
Per a l’obtenció de l’índex de causalitat hem fet servir la sèrie d’anys entre 1987 i 2004, 
ja que és només en aquest període que tenim dades de la causa presumible dels incendis. 
 
Segons la metodologia desenvolupada per l’ICONA, les causes es diferencien en: 
 
                -    Naturals: llamp. 
                -    Accidents: ferrocarril, línies elèctriques, maniobres militars, maquinària. 
                -    Negligències: abocadors, crema agrícola, crema de pastures, fogueres,  
                     fumadors, treballs forestals i altres.                                                          
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                 -   Intencionats. 
                 -   Causes desconegudes. 
 
L’índex de causalitat es defineix com la freqüència amb que es presenten els incendis 
per a cadascuna de les causes presents en un territori en concret. S’utilitza l’expressió 
següent: 
 
 

                                                          C = 1/a*(Σ(Σcp*nic/ni))  
 
on: 
            C = índex de causalitat  
             a = nombre d’anys  
            nic = nombre d’incendis de cada causa i en cada any 
             ni = nombre d’incendis cada any per cada unitat de representació escollida 
            cP = coeficient de perillositat específica de cada causa 
 
Així del total d’incendis registrats segons les dades disponibles (1987-2004) tenim que: 
 
 

Causes Nombre d'incendis Coeficient (c p) 
Intencionades 1 10
Negligències 18 5

Desconegudes 8 5
Naturals 5 1

Accidents 3 1  
Taula 5.12. Causes dels incendis  

 
Quan no sigui possible indagar la causa, les desconegudes es valoraran de la mateixa 
forma que les negligències.  
 
 

C Perillositat de les causes
7-10 Greu
5-7 Alta
3-5 Mitjana 
1-3 Baixa
< 1 Molt baixa  

Taula 5.13. Perillositat  
 

Així doncs, buscarem l’índex de causalitat a partir del nombre d’incendis ocasionats per 
cadascuna de les diferents causes: 
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Intencionat Negligència Desconeguda Natural Accident
Castellterçol 0 7 4 0 0

Moià 1 11 4 5 3
n ic = total incendis 1 18 8 5 3

Σ n ic

cp 10 5 5 1 1
Σ(cP*n IC/n i) 10 41 18 1 1
Σ(Σ(cp*n ic/n i))

Causa

35

71

 Taula 5.14. Resum de les causes  
 

 
Finalment, l’index de causalitat definit anteriorment dóna en el cas de la zona en 
estudi, un valor C= 3,55 o sigui una valoració mitjana . 
 
6.   MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 

a) Mesures de prevenció durant la construcció: 
 
- Eliminar tots els materials resultants de les desforestacions i desbrossada obligades 

per la construcció dels accessos al pont el més aviat possible. No podran quedar el peu 
de l’obra les restes de tala especialment si s’ha portat a terme la mateixa en període de 
risc d’incendis  (generalment del 15 de març al 15 d’octubre), ni deixar-los sense 
recollir ja que queden sec i són un focus potencial d’incendis molt gran. 
 

- Ubicar a les zones més netes de vegetació i amb menys risc d’incendi els pàrkings 
de maquinària i plantes de formigó o preparació de material,..., allunyant-los de les 
zones potencialment més perilloses pel tipus de vegetació o càrrega de combustible 
present.  

 
- Escollir per portar a terme les plantacions i revegetacions espècies vegetals de 

mínim grau d’inflamabilitat per a la reforestació de marges i zones properes a la 
carretera i adaptar-lo a la nova normativa dictada per la legislació actual. Per les 
reforestacions i revegetacions s’haurà de complir la normativa específica que figura en 
el Decret 130/1998 de 12 de Maig pel que s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
 

- Evitar encendre focs sense cap motiu en les àrees on hi hagi vegetació piròfila o en 
les seves proximitats. Igualment, i d’acord amb la normativa de prevenció d’incendis 
forestals, no es podrà fer cap mena de foc en cap indret no autoritzat al llarg de tot l’any 
si no hi ha el coneixement i autorització de l’autoritat corresponen a menys de 500 
metres de qualsevol zona forestal. 

 
- Una perfecta definició de la carretera pel que fa a les cunetes, talussos ...pot ajudar 

a reduir el risc d’incendis. 
 
- La composició de les llavors a utilitzar per la hidrosembra es prepararà en funció 

dels següents conceptes: 
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• La proporció d’espècies lleguminoses serà fins un 25% del seu pes ja que 
tenen un major contingut d’humitat en els períodes d’alt risc d’incendis. 

• Les gramínies, en una proporció del 75%, seran espècies d’hàbitats reptants 
ja que presenten un major comportament davant les sequeres i tenen menor 
altura. 

• Indispensable la presència de Lolium perenne al actuar com estàrter per la 
hidrosembra. 

              
 
- Es mantindrà una zona de seguretat (franja de terreny permanentment lliure de 

vegetació arbòria i arbustiva) d’un metre a partir de l’extrem exterior de la calçada. En 
el cas d’existir voreres d’emergència asfaltades, la zona de seguretat serà considerada a 
partir de la vora pavimentada. 
 
 

b) Mesures de prevenció durant l’explotació: 
 
- Mantenir controlada per mitjà de podes la vegetació arbòria a costat i costat de la 

via, evitant la continuïtat de les capçades.  
 
- Realitzar una neteja periòdica de matolls en una franja de vegetació natural 

d’aproximadament 30 metres a cada costat del nou vial. En aquesta neteja es respectaran 
la totalitat dels exemplars arboris, podant-se els arbustos més desenvolupats i notables.  
 

- Eliminar periòdicament la vegetació herbàcia i arbustiva dels marges i vorals, de 
manera que no es formin masses vegetals massa denses que puguin afavorir la 
propagació del foc. Cal evitar la continuïtat horitzontal de la vegetació ja que facilitaria 
la difusió del foc. 
 

- Mantenir una separació entre l’estrat arbustiu i l’estrat arbori de manera que no hi 
hagi continuïtat entre els dos nivells de vegetació en tota la franja més propera a la 
carretera, de manera que en cas d’incendi aquest no pugui propagar-se de l’estrat arbori 
al arbustiu o viceversa ja que augmentaria el foc i es propagaria més ràpidament i seria 
molt més difícil de controlar. 
 

- Les restes vegetals procedents de les podes i estassades que no puguin ser 
utilitzades com a llenya, així com les restes vegetals mortes, caldrà eliminar-les o 
consumir-les en cremadors controlats o cremadors mòbils. Si no fos dins el període de 
risc (15 de Maig al 15 d’Octubre) podrien cremar-se els residus prop de la via, sempre 
de manera controlada i només si es té l’autorització corresponent. 
 

- Per eliminar la vegetació espontània i de plantes aïllades que hagin aparegut a les 
cunetes de formigó, obres de fàbrica, juntes de murs, etc., es podran utilitzar herbicides 
autoritzats. 
 

- S’establirà a tot el llarg de la carretera una zona de seguretat de 1 metre des del peu 
de la carretera que haurà d’estar totalment lliure de vegetació i que pel seu manteniment 
caldrà: 
 

• segar periòdicament la vegetació herbàcia 
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• estassar la possible vegetació arbustiva present 
 

- Així en tot l’entorn de la carretera caldrà portar a terme tot un conjunt d’actuacions 
preventives com:  

 
• aclarir la copa dels arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre 

capçades (excepte plantacions lineals separades de masses de bosc). 
• estassar vegetació arbustiva i arbòria per evitar la continuïtat vertical entre 

les mateixes. 
 
S’adjunta una taula resum dels incendis forestals que han afectat als termes municipals 
de Castellterçol i Moià en els darrers 20 anys. També s’adjunten dades complementàries 
de caràcter informatiu dels municipis de Gallifa i Monistrol de Calders.  
 
S’adjunta plànols de combustibilitat i inflamabilitat de la zona de projecte. 
 
S’adjunta còpia del mapa de risc d’incendis forestals en la zona d’estudi segons la 
Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’adjunta un document de mesures de prevenció d’incendis forestals que la 
Constructora hauria de complir durant les obres de millora de la carretera. 
 
 

CONSTRUCTORA XXX 
MESURES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS DURANT L ES OBRES 

 
 

L’ empresa XXX és adjudicatària de les obres de millora de traçat al revolt de la 
Fàbrega a la carretera C-59 del PK 33+660 al 35+520, als termes municipals de 
Castellterçol i Moià. Haurà de redactar un pla de prevenció i extinció d’incendis durant 
les obres. El marc de referència per a aquest pla, està basat en el Decret 64/1995, de 7 
de març, en el que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 
El perill d’incendi en l’obra es reflexa en el Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi 
Ambient (P.A.C.M.A) de La Constructora 
 
Es prendran les següents mesures preventives descrites anteriorment i a més a més: 
 

- En les operacions de desbrossada, les restes vegetals seran retirades o tallats en 
trossos de 5 cm de diàmetre. 
 

- La Constructora protegirà contra l’incendi tots els materials inflamables amb 
els que treballi en l’obra. Els parcs de maquinària compliran amb l’article 4 del Decret 
64/1995. 
 
Per poder utilitzar bufador s’observaran les següents mesures: 
 

A. Netejar la zona a on es vagi a utilitzar el bufador en un radi de 3,5 m. fins a 
descobrir el sòl i a més de 10 m. de distància respecte dels arbres que tinguin més 
de 60 cm de circumferència mesurats a una alçada de 1,2 m des del terreny. 
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B. La flama generada durant el seu ús no sobrepassarà mai els 3 metres d’alçada. 
En tot cas es disposarà d’una mampara metàl·lica que envolti tota l’àrea de treball. 

 
C. Els treballs començaran i acabaran amb la llum del dia. En cap cas 
s’abandonarà el lloc de treball fins que no s’hagin refredat totalment els possibles 
focus calents que puguin produir un incendi 
 
D. Es tindran en qualsevol moment disponibles, aparells d’extinció d’incendis 

 
- Queda prohibit llençar objectes encesos. I no es llençaran deixalles o restes 
vegetals de qualsevol naturalesa que puguin ser susceptibles de ser el inici d’un 
incendi. 
 
- L’encarregat responsable, diàriament i al acabar el treball farà una revisió de tot el 
tram en obres per comprovar que no queda cap focus de foc o ignició. 

 
- Es realitzaran campanyes de conscienciació de tots els treballadors (inclosos els 

subcontractistes) sobre el risc d’incendi forestal.  
 

- Es controlaran els equips generadors d’electricitat, especialment els grups 
electrògens, que siguin susceptibles de generar espurnes. 

 
- L’encarregat general de la obra disposarà dels medis necessaris per actuar 

conjuntament amb els bombers i de forma coordinada amb els responsables del Pla de 
Protecció d’Emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

 
- Tota la maquinària pesada estarà a la disposició dels bombers, si aquests la 

requereixen per tal d’utilitzar-la en l’extinció d’incendis. 

 
- El cap d’obra es posarà en contacte amb el servei d’Agents Rurals i Prevenció 

d’Incendis forestals per determinar conjuntament altres mesures correctores 
complementàries o determinacions durant l’època d’alt risc. 
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1.   INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 

En el present annex s’esmenta la classificació dels diferents tipus de residus que es 
generaran durant l’execució de les obres projectades, així com, la gestió que s’ha de dur 
a terme pel seu correcte tractament segons la legislació vigent. 

El tram d’estudi de les obres projectades correspon al nou pont de la Fàbrega que va del 
PK 34+440 al PK 34+546, objecte d’aquest projecte. 

1.1.   RESIDUS ORDINARIS 

El tractament dels diversos residus generats per l’obra s’haurà de desenvolupar i de 
concretar en fase de projecte constructiu. Com a mesura preventiva de caràcter 
transversal, cal preveure l’elaboració i el compliment d’un pla de gestió de residus. 
L’objectiu d’aquest pla és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats 
durant el període de construcció, per tal d’evitar la posterior contaminació del sòl i 
l’aigua i el deteriorament del paisatge. 

Aquest Pla ha d’adequar-se a la normativa vigent referida a la gestió de residus (Decret 
legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, i 
normatives sectorials no derogades per aquest Decret). Pel que fa als residus de 
construcció, al tenir present el Decret 201/1994 de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció (modificat pel Decret 161/2001 de 12 de Juny). 

Abans de l’inici dels treballs cal fer una previsió dels residus que es poden generar a 
l’obra, tenint en compte la seva classificació d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus. D’acord amb aquesta classificació també es preveuran i condicionaran els 
contenidors que seran necessaris per a cada residu o grup de residus. 

És bàsic que s’informi adequadament el personal d’obra com s’ha d’aplicar el pla de 
residus i que la direcció d’obra vetlli pel seu compliment estricte. Cada vegada que 
s’incorporin nous operaris, la direcció d’obra ha de donar una formació mínima que 
garanteixi una correcta gestió dels residus per part dels treballadors. 

 

En tot cas, donada l’alta sensibilitat ambiental dels ambients aquàtics, caldrà tenir en 
compte aquestes condicions mínimes: 

1. No manipular mai residus potencialment contaminants a menys de 20 m del 
Torrent de la Fàbrega. 

2. Extremar sempre les mesures preventives referides a residus quan es treballi a 
menys de 50 m del riu. 

3. No abocar aigües residuals de cap mena al riu. 
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4. No netejar materials o maquinària de l’obra amb aigua del riu, ni tampoc amb 
aigua d’altre procedència però a menys de 50 metres del riu. 

Els principals residus que és previsible que generi l’obra són d’aquests tipus: 

- Restes vegetals procedents dels treballs de desbrossada. 

- Papers, plàstics i vidres generats per l’ús de personal d’obra, pels embalatges o 
pels rebuigs sobrants de material d’obra. Es tractaran com a residus no especials. 

- Material d’encintament perimetral , geotèxtil utilitzat com a pantalla-filtre vora 
el riu. 

- Fustes d’encofrats i embalatges. Es tracten com a residus no especials. 

- Restes de formigó. 

- Paviment bituminós de la cantera en desús. 

- Materials potencialment contaminants (llaunes de combustibles, envasos d’olis, 
etc.). Es tractaran com a residus especials. 

No contemplen aquí els excedents de terres d’excavació, que són objecte d’un annex 
específic. Tampoc es consideren les aigües efluents del Torrent de la Fàbrega, les 
mesures de les quals es detallen en l’apartat d’hidrologia. 

Pel que fa al dipòsit temporal dels residus especials i no especials es seguiran aquests 
criteris: 

• S’habilitarà una zona especialment destinada a l’emmagatzematge de residus. 
Aquesta zona ha de ser plana, tindrà el terra impermeabilitzat i preferiblement ha 
d’estar coberta, per tal d’evitar el rentat accidental de residus per l’aigua de la 
pluja. Aquesta zona de magatzem es situarà dins de l’àrea destinada a 
instal·lacions d’obra en tot cas, a més de 50 m en línia recta del Torrent de la 
Fàbrega. 

• A la zona d’emmagatzematge de residus es disposaran contenidors específics per 
als residus especials i no especials, que han de ser identificables per mitjà 
d’etiquetes clarament visibles i de colors diferents. En cap cas no s’han de 
barrejar els residus especials i no especials, sota responsabilitat de la direcció 
d’obra. 

Les principals mesures a tenir en compte, segons el tipus de residus, són les següents: 

Restes vegetals dels accessos 

Les restes vegetals de desbrossada es trituraran, es retiraran i seran dipositats als indrets 
escollits.  
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Donades les característiques de la vegetació de la traça, el volum de restes previst és 
petit.  

Les restes triturades d’herbes, arbusts baixos i fullam d’arbres, es podran barrejar amb 
la terra vegetal utilitzada en les revegetacions, com a millora orgànica, en percentatges 
màxims del 20 %.   

Les restes de troncs i branques de diàmetre gran, bàsicament llenyoses, s’hauran de 
portar a algun lloc fora de l’àmbit del projecte. Es plantegen les següents opcions per a 
dipositar aquestes restes, totes les quals es consideren correctes. Aquestes destinacions 
també es poden fer servir, alternativament, per a les restes vegetals més petites. 

• Únicament per a les restes triturades d’herbes i arbusts baixos: es poden barrejar 
amb la terra vegetal utilitzades  en les revegetacions, com a millora orgànica en 
percentatges màxims del 20%.  

• Finques particulars en les quals s’hagi arribat a un acord amb el propietari. Els 
munts de restes vegetals no podran fer més d’un metre d’alçada. 

• Finques forestals de propietat pública en les quals es consideri que les restes 
poden aportar nutrients i matèria orgànica i beneficiaran la qualitat del sòl. Si es 
vol seguir aquest tractament caldrà contactar amb l’enginyer forestal responsable 
de comarca a l’oficina del Departament de Medi Ambient a Martorell (en cas de 
voler utilitzar el del Consell comarcal del Bages) o a Granollers (en cas de voler 
utilitzar el del Consell comarcal del Vallès Oriental) i seguir les condicions que 
s’hi acordin. 

• Barrejar les restes vegetals amb els excedents d’excavació, mai en percentatges 
superiors al 15% en volum, i transportar-les als abocadors de terres. 

No es planteja com a opció el transport a un Punt Verd, perquè no es té coneixement 
que n’hi hagi cap de pròxim. 

Material d’encintament i geotèxtil 

Aquest material s’ha de retirar de l’àmbit de l’obra en un termini màxim de 2 setmanes 
després d’acabar els treballs. 

De forma especial s’ha de revisar acuradament tota la franja de ribera i la llera del 
Torrent de la Fàbrega, per tal de detectar tots els fragments d’aquests materials que 
hagin pogut caure a l’aigua o que estiguin amagats entre la vegetació, que s’han de 
retirar. El compliment estricte d’aquesta retirada de materials és responsabilitat de la 
direcció d’obra. 

Aquests materials podran ser reutilitzats, si ho decideix la direcció d’obra, o es podran 
tractar com a residus no especials. 

 



  Pla de Gestió de Residus 

5 
 

Restes de formigó 

Es transportaran a l’abocador d’excedents d’excavació. 

Paviment bituminós del tauler 

Les restes de paviment que s’extreguin dels trams de carretera fora d’ús es reutilitzaran 
en la mesura possible en la mateixa obra. Les restes que no es puguin reutilitzar seran 
transportades per mitjà d’un gestor autoritzat fins a una de les infraestructures 
autoritzades per al tractament d’aquests residus. 

Residus especials 

• S’ha d’elaborar un protocol específic per a la manipulació de substàncies 
contaminants en l’àmbit de l’obra i delimitar zones específiques per a aquesta 
manipulació (una o diverses). 

• Les zones de dipòsit i manipulació de residus especials s’han de situar sempre a 
més de 50 m del Torrent de la Fàbrega i a més de 10 m de les vies temporals de 
circulació d’aigua (torrenteres). 

• El manteniment de la maquinària s’ha de fer per norma fora de l’àmbit de l’obra, 
en tallers. Si per una emergència cal fer manteniment a l’obra s’aplicaran les 
precaucions establertes en els dos punts anteriors per als residus especials.  

• Es disposaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del parc de 
maquinària.  

• Tenir unes zones específiques per a la neteja de les cubes de formigó i de les 
canaletes i impedir que es netegin al costat dels cursos d’aigua existents a la 
zona. 

• Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en una cubetó de seguretat la zona de 
magatzem de productes especials, evitant així possibles infiltracions al terreny. 

• Impermeabilitzar el sòl en les àrees destinades a operacions o activitats 
potencialment contaminants. 

• Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal efecte i realitzar 
una correcte gestió dels residus generats a l’obra.  

• Construir una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els olis, 
greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o 
taller. 

• Disposar d’un dipòsit impermeabilitzat d’aproximadament 3x4 m per a la neteja 
de les cubes i canaletes de formigó. Perquè sigui efectiu, es recomana que aquest 
dipòsit es situï a prop de la zona on descarregaran les cubes de formigó. 
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• Els dipòsits seran extrets de la zona d’obres mitjançant transportistes i gestors 
autoritzats per l’Agencia de Residus de Catalunya, obtenint d’aquests la 
documentació corresponent que acrediti la correcte gestió. 

Residus no especials 

• En l’àmbit de l’obra es disposaran punts d’aplec temporal de residus no 
especials, degudament senyalitzats, distribuïts en aquelles zones de major 
activitat. Aquests aplecs s’hauran de retirar periòdicament a la zona 
d’instal·lacions generals. 

• Les instal·lacions generals tindran “punts nets” de superfície suficient per 
acopiar els diversos materials per tipologies. En aquestes zona s’ubicaran 
contenidors per a la recollida selectiva de fusta, vidre, ferro, paper, plàstics i 
matèria orgànica.  

• Els residus dipositats a les instal·lacions generals d’obra seran recollits 
periòdicament i transportats a l’abocador de residus urbans més pròxim. 

Aigües residuals sanitàries 

• En l’àrea d’instal·lacions es muntarà un dipòsit d’aigües residuals sanitàries. 

• S’ha de realitzar un seguiment i control de nivell del dipòsit, procedint al seu 
buidat quan aquest assoleixi el seu nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar 
una empresa especialitzada en neteja de foses. 

1.2.   TERRES CONTAMINADES 

Com a norma general, s’ha de complir les regulacions establertes per la normativa 
vigent, en particular pel Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la 
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats.  

Com a qüestions particulars que cal tenir presents hi ha sobretot aquestes: 

• S’ha de preveure un protocol d’actuació per al cas que es detectin sòls 
contaminats o que es vessin substàncies contaminants al sòl. Aquest protocol 
s’ha de concretar i desenvolupar, en forma de part o annex del Pla de gestió de 
residus. 

 

• No és previsible que en l’àmbit de l’obra es detectin sòls contaminats. Tot i això, 
en cas que realitzant moviments de terres es sospiti que hi ha materials 
contaminants caldrà aturar temporalment els moviments de terres i encarregar 
un anàlisi químic del sòl. En cas que l’anàlisi posi de manifest l’existència de 
contaminants s’haurà d’informar a l’Agencia de Residus de Catalunya per tal 
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que adopti la decisió administrativa convenient. Si amb els moviments de terres 
resulta evident que hi ha materials contaminants al terra s’informarà 
directament a l’Agència de Residus. 

• Si en el decurs de l’obra es produeix algun vessament accidental de substàncies 
contaminants al sòl, cal aturar els moviments de terres en un radi mínim de 5 m 
i informar-ne l’Agencia de Residus de Catalunya per tal que indiqui les mesures 
que cal adoptar. 

  

 

 

      

  

 

    

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 13 – TERMINI DE LES OBRES 
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1.   INTRODUCCIÓ 
 
S’ha elaborat un pla de treballs, amb caràcter merament indicatiu, d’acord amb 
l’establert a la llei 34/2007 de Contractes de l’Administració Pública. 
 
2.   DESCRIPCIÓ DEL PLA DE TREBALLS 
 
S’ha realitzat un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació del 
termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. 
 
El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 
d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les parts de 
l’obra a que es refereix l’article 137 del “Reglamento General de Contratación del 
Estado”. 
 
D’igual manera s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’annex de 
Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 
durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient 
corrector per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i 
imprevistes. 
 
Totes aquestes dades serveixen per plantejar tot seguit el quadre adjunt, en el que no 
figuren més que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. 
 
3.   DESCRIPCIÓ DEL DESNVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
En primer lloc es realitzarà una primera fase amb una durada de quinze dies laborals, 
corresponents al muntatge i col·locació de les instal·lacions necessàries per a l’inici dels 
treballs, així com, el replanteig de les obres projectades.  
 
Les instal·lacions consisteixen en el muntatge i col·locació de tots els elements 
necessaris per a començar l’obra amb unes condicions de seguretat òptimes. Aquests 
elements engloben: la casella d’obres, els generadors elèctrics, els banys, etc.  
 
Una vegada estiguin les instal·lacions muntades, començaran les tasques d’execució 
dels fonaments. S’iniciaran simultàniament les excavacions dels terraplens dels estreps i 
les rases de les sabates aïllades on es fonamenten els dos pilars.  
 
Una vegada estiguin fetes les excavacions es procedirà a disposar la primera capa de 
formigó de neteja per tal de poder disposar l’armat de les sabates. Es col·locarà tota la 
ferralla i es formigonarà.  
 
Tot segui es realitzaran els encofrats de les piles i els murs i es formigonarà. Mentre el 
formigó assoleix una resistència suficient per a poder disposar el taulell a sobre, 
s’iniciaran les tasques de muntatge del cimbri. 
 
Es procedeix al muntatge i col·locació del calaix metàl·lic, que es recolzarà sobre el 
cimbri fins que estigui la llosa superior formigonada. Es realitzen les soldadures de les 
xapes metàl·liques que conformen el calaix, es disposen els enrigidors longitudinals i 
transversals, així com els diafragmes intermitjos, d’estreps i els de les piles. Per acabar 
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el calaix es realitzen arriostraments superiors mitjançant una gelosia formada per barres 
diagonals creuades, que es subjectaran amb dues barres disposades transversalment al 
calaix, una a l’inici i l’altre al final de cada creu.  
 
Una vegada estigui el calaix muntat es disposarà la prellosa, es col·locaran les 
armadures de la llosa i es formigonarà tot seguit en un sol dia.  
 
Després, mentre la llosa adquireix la resistència suficient per poder extendre les capes 
de trànsit del tauler, es desmuntarà el cimbri. Quan aquest estigui desmuntat es 
procedirà a extendre les capes de trànsit i s’executaran els acabats com són les barreres i 
la senyalització horitzontal. 
 
Per acabar es realitzaran les proves de càrrega pertinents, que són, proves de càrrega 
estàtiques i dinàmiques. 
 
4.   DIAGRAMA DE GANTT 
 
Tot seguit es mostra el diagrama de barres (Gantt) que mostra el temps previst per a les 
diferents tasques o activitats al llarg del temps total de l’obra, la duració de la qual és d’ 
aproximadament 5 mesos. 
 
 



Id Nombre de tarea

1 INSTAL·LACIONS I REPLANTEIG

2 FONAMENTS, ALÇATS PILES I ESTREPS

3 MUNTATGE DEL CIMBRI

4 MUNTATGE I COL·LOCACIÓ DEL CALAIX

5 FORMIGONAT INTERN DEL CALAIX 

6 COL·LOCACIÓ DE LLOSES PREFABRICADES

7 COL·LOCACIÓ DE L'ARMADURA I FORMIGONAT DE LA LLOSA

8 EXTENSIÓ DE LES CAPES DE TRÀNSIT I EXECUCIÓ DELS ACABATS

9 PROVA DE CÀRREGA

10 SEGURETAT I SALUT
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA de 
l’ETSCCPB, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos 
per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya 
en un únic coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00% 
 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és: 
 
Superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) 
 
aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un 
percentatge l’increment del...................................................................................... 0,00% 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a les comarques de: 
 
EL VALLÈS ORIENTAL 
EL BAGES 
 
serà d’aplicació un percentatge d’increment del .................................................... 0,00% 
 
Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és.......................5,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Justificació de Preus  
 
2. LLISTATS DE LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 20,20000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,07000 €

A013U001 h Ajudant 16,93000 €

A0140000 h Manobre 15,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,53000 €

A0160000 h Peó 16,36000 €
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MAQUINÀRIA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 57,11000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 15,01000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 108,38000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,40000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 43,18000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 53,74000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 52,19000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 95,32000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 119,04000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 32,72000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 37,28000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 46,38000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 56,70000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 95,43000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 50,74000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 39,44000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 57,18000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,86000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 31,44000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 32,86000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 41,16000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 62,12000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 68,65000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 32,68000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 45,29000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 86,47000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,32000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,60000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 83,15000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 25,01000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 47,01000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 35,63000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 33,61000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 53,79000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 56,92000 €

C170V002 h Escombradora amb recollida de material 49,20000 €

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 72,54000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 35,39000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 24,76000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 14,03000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 32,10000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,70000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,18000 €



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/10 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,84000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 1,98000 €

C200U010 h Màquina taladradora 1,94000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 4,42000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 5,62000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 14,55000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,91000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,36000 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs
transport a l'obra

10,78000 €

B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 19,40000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,37000 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,63000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 11,24000 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,58000 €

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 22,80000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 8,85000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 71,25000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,20000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,26000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,35000 €

B055V001 Kg Emulsió bituminosa imprimació 0,15000 €

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

59,78000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 62,84000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,29000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70000 €

B060U480 m3 Formigó HA-45, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,08000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 72,77000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,39000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,97000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,25000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 204,76000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 18,03000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,20000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,25000 €

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

1,44000 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 10,34000 €

B774U002 m2 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

6,03000 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,39000 €

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer
embegudes, per a un recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

166,48000 €



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/10 Pàg.: 5

MATERIALS

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,01000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,34000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,28000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,92000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,64000 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,65000 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,47000 €

B9H4V001 Kg Morter bituminós en fred 0,48000 €

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

238,39000 €

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els elements galvanitzats en calent, inclòs
elements de fixació

424,38000 €

BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

120,77000 €

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues cares,
inclosos elements de fixació

4,88000 €

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional d'elements
de fixació, material auxiliar i captafars

23,85000 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

26,97000 €

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

64,04000 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

544,14000 €

BBM2V010 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

381,12000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,39000 €

BD5AV090 m. Canonada de *PVC de 90 mm. de Ø en desguàs 2,95000 €

BD5ZV010 ud Sumidero amb marc i reixeta de fundició *ductil de 200x200 mm. 16,50000 €

BD5ZV020 ud Cazoleta de 200x200 mm. 22,80000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

Rend.: 40,848 3,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,80934
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,46685
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,39096
A0112000 h Cap de colla 0,248 /R x 20,20000 = 0,12264

Subtotal: 1,78979 1,78979
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 31,44000 = 0,76968
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o

equivalent
0,500 /R x 52,19000 = 0,63883

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 0,07785

Subtotal: 1,48636 1,48636

COST DIRECTE 3,27615
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43996

P-2 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de terminal de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports

Rend.: 29,000 4,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,248 /R x 20,20000 = 0,17274
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,65759
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,55069
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,14000

Subtotal: 2,52102 2,52102
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 31,44000 = 1,08414
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o

equivalent
0,500 /R x 52,19000 = 0,89983

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 0,10966

Subtotal: 2,09363 2,09363

COST DIRECTE 4,61465
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84538

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

Rend.: 68,000 2,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 20,20000 = 0,06030
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 16,53000 = 0,24260

Subtotal: 0,30290 0,30290
Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 43,18000 = 0,63373

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 41,16000 = 1,21240

Subtotal: 1,84613 1,84613

COST DIRECTE 2,14903
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25648

P-4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 224,000 2,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,081 /R x 19,07000 = 0,09203
A0150000 h Manobre especialista 1,152 /R x 16,53000 = 0,08501
A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 20,20000 = 0,02119

Subtotal: 0,19823 0,19823
Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,008 /R x 68,65000 = 0,92187
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,188 /R x 95,43000 = 0,08009
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
0,987 /R x 119,04000 = 0,52452

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,470 /R x 108,38000 = 0,22740

Subtotal: 1,75388 1,75388
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,120      x 4,36000 = 0,52320

Subtotal: 0,52320 0,52320

COST DIRECTE 2,47531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59908

P-5 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 82,000 7,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,166 /R x 16,53000 = 0,23505
A0121000 h Oficial 1a 2,688 /R x 19,07000 = 0,62512
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,284 /R x 20,20000 = 0,06996

Subtotal: 0,93013 0,93013
Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,998 /R x 95,32000 = 1,16011

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,305 /R x 57,11000 = 0,21242

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

1,260 /R x 108,38000 = 1,66535

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,003 /R x 41,16000 = 1,50736

Subtotal: 4,54524 4,54524
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,300      x 4,36000 = 1,30800

Subtotal: 1,30800 1,30800

COST DIRECTE 6,78337
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12254

P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 160,000 1,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 20,20000 = 0,02500
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 16,53000 = 0,10404

Subtotal: 0,12904 0,12904
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 32,68000 = 0,10110
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 50,74000 = 0,15698
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 57,18000 = 0,35988
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 56,70000 = 0,35686

Subtotal: 0,97482 0,97482
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550

COST DIRECTE 1,14936
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20683

P-7 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

Rend.: 19,200 3,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,26302
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 16,53000 = 1,03313

Subtotal: 1,29615 1,29615
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 32,68000 = 0,17021
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,86000 = 0,56563
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,500 /R x 46,38000 = 1,20781

Subtotal: 1,94365 1,94365
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,37000 = 0,44400

Subtotal: 0,48950 0,48950

COST DIRECTE 3,72930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91577

P-8 G228U020 m3 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

Rend.: 56,000 3,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 20,20000 = 0,10894
A0150000 h Manobre especialista 1,999 /R x 16,53000 = 0,59006

Subtotal: 0,69900 0,69900
Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 10,86000 = 0,19432
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 32,68000 = 0,11788
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,002 /R x 46,38000 = 0,82987

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 39,44000 = 0,70569

Subtotal: 1,84776 1,84776
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,37000 = 0,44400

Subtotal: 0,48950 0,48950

COST DIRECTE 3,03626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18807
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PARTIDES D'OBRA

P-9 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures
de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 70,000 10,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,20000 = 0,08657
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 16,53000 = 0,47181

Subtotal: 0,55838 0,55838
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 46,38000 = 0,66390

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 10,86000 = 0,15545
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 39,44000 = 0,56456
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,198 /R x 32,68000 = 0,09244

Subtotal: 1,47635 1,47635
Materials

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,
inclòs transport a l'obra

1,200      x 6,63000 = 7,95600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 8,00150 8,00150

COST DIRECTE 10,03623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53804

P-10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,700 42,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,25635
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,67817

Subtotal: 1,93452 1,93452
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 32,68000 = 0,82944
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 46,38000 = 2,35431

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,86000 = 0,55127
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 62,12000 = 6,30660
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 72,54000 = 1,84112

Subtotal: 11,88274 11,88274
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,320      x 0,91000 = 0,29120
B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20,

mesurat després de la compactació
1,050      x 19,40000 = 20,37000
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B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,090      x 71,25000 = 6,41250

Subtotal: 27,07370 27,07370

COST DIRECTE 40,89096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,93551

P-11 G229U020 m3 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

Rend.: 12,500 18,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 1,32240
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,40400

Subtotal: 1,72640 1,72640
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 32,68000 = 0,52288
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 32,72000 = 1,30880

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,86000 = 0,86880

Subtotal: 2,70048 2,70048
Materials

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de
murs, estreps i voltes d'estructures, inclòs transport a
l'obra

1,200      x 10,78000 = 12,93600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 12,98150 12,98150

COST DIRECTE 17,40838
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,27880

P-12 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

Rend.: 800,000 0,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,960 /R x 16,53000 = 0,01984
A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 20,20000 = 0,00606

Subtotal: 0,02590 0,02590
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 53,74000 = 0,06449

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 32,86000 = 0,08215
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Subtotal: 0,14664 0,14664

COST DIRECTE 0,17254
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18117

P-13 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a
2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 6,000 35,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,67333
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 2,75500

Subtotal: 3,42833 3,42833
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 46,38000 = 7,73000

Subtotal: 7,73000 7,73000
Materials

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 22,80000 = 22,80000

Subtotal: 22,80000 22,80000

COST DIRECTE 33,95833
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,65625

P-14 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800
kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 8,000 40,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 2,06625
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,50500
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 0,49906
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 0,59594

Subtotal: 3,66625 3,66625
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 46,38000 = 5,79750

Subtotal: 5,79750 5,79750
Materials

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 17,58000 = 17,58000

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

0,200      x 59,78000 = 11,95600
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Subtotal: 29,53600 29,53600

COST DIRECTE 38,99975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,94974

P-15 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Rend.: 110,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,34673
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 0,30782
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 0,09182

Subtotal: 0,74637 0,74637
Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,02455
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,400 /R x 86,47000 = 0,31444
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,04018
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,154 /R x 45,29000 = 0,06341

Subtotal: 0,44258 0,44258
Materials

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

1,050      x 1,44000 = 1,51200

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,25000 = 0,06250

Subtotal: 1,57450 1,57450

COST DIRECTE 2,76345
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90162

P-16 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 78,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,62991
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,44701
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,36496
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,86325

Subtotal: 5,30513 5,30513
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,55000 = 0,74615
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,60000 = 0,16410
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 83,15000 = 2,13205

Subtotal: 3,04230 3,04230
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Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 62,84000 = 65,98200

Subtotal: 65,98200 65,98200

COST DIRECTE 74,32943
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,71647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,04590

P-17 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 84,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,44701
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,62991
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,36496
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,86325

Subtotal: 5,30513 5,30513
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,60000 = 0,16410
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,55000 = 0,74615
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 83,15000 = 2,13205

Subtotal: 3,04230 3,04230
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 68,29000 = 71,70450

Subtotal: 71,70450 71,70450

COST DIRECTE 80,05193
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,00260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,05453

P-18 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,000 87,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,84167
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 2,38375
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,33083
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,41083

Subtotal: 5,96708 5,96708
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 5,62000 = 0,28100

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,60000 = 0,32000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 14,55000 = 0,72750
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 83,15000 = 4,15750
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Subtotal: 5,48600 5,48600
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 68,29000 = 71,70450

Subtotal: 71,70450 71,70450

COST DIRECTE 83,15758
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,15788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,31546

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 36,000 93,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 2,11889
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 0,94056
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,56111
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 2,66167

Subtotal: 6,28223 6,28223
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 14,55000 = 0,97000
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 83,15000 = 5,54333
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,200 /R x 5,62000 = 0,18733

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,60000 = 0,35556

Subtotal: 7,05622 7,05622
Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 71,70000 = 75,28500

Subtotal: 75,28500 75,28500

COST DIRECTE 88,62345
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,43117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,05462

P-20 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 36,000 105,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 0,94056
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,56111
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,97000 = 2,66167
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 2,11889

Subtotal: 6,28223 6,28223
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 14,55000 = 0,97000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,200 /R x 5,62000 = 0,18733
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PARTIDES D'OBRA

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 83,15000 = 5,54333
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,60000 = 0,35556

Subtotal: 7,05622 7,05622
Materials

B060U480 m3 Formigó HA-45, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 83,08000 = 87,23400

Subtotal: 87,23400 87,23400

COST DIRECTE 100,57245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,02862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,60107

P-21 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

Rend.: 18,000 50,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,05944
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,22444
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 1,77444

Subtotal: 3,05832 3,05832
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 37,28000 = 2,07111

Subtotal: 2,07111 2,07111
Materials

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

0,500      x 59,78000 = 29,89000

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 1,450      x 8,85000 = 12,83250

Subtotal: 42,72250 42,72250

COST DIRECTE 47,85193
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,24453

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 19,07000 = 0,18879
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 16,93000 = 0,16761
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 20,20000 = 0,01818

Subtotal: 0,37458 0,37458
Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,98000 = 0,00495
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,84000 = 0,00460
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 33,92000 = 0,02374

Subtotal: 0,03329 0,03329
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 0,97000 = 0,00970
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66070 0,66070

COST DIRECTE 1,06857
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12200

P-23 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 8,750 28,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 16,93000 = 5,80457
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 5,47543
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 8,71771
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 2,30857

Subtotal: 22,30628 22,30628
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,62000 = 0,64229

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,03520

Subtotal: 1,67749 1,67749
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,39000 = 1,17000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 1,24000 = 1,24000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,20000 = 0,48000
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 18,03000 = 0,54090

Subtotal: 3,56590 3,56590

COST DIRECTE 27,54967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,37748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,92715

P-24 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,100 33,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 9,41728
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 2,49383
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 16,93000 = 6,27037
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 5,91481

Subtotal: 24,09629 24,09629
Maquinària
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,62000 = 0,69383

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,11827

Subtotal: 1,81210 1,81210
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,39000 = 1,17000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,20000 = 0,48000
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 18,03000 = 0,54090

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,65000 = 3,65000

Subtotal: 5,97590 5,97590

COST DIRECTE 31,88429
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,47850

P-25 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist Rend.: 6,730 46,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 11,33432
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 7,11887
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 16,93000 = 7,54681
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 3,00149

Subtotal: 29,00149 29,00149
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 45,29000 = 2,01887
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 0,83507

Subtotal: 2,85394 2,85394
Materials

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,25000 = 6,50000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,39000 = 0,39000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,20000 = 0,72000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,022      x 204,76000 = 4,50472
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 18,03000 = 0,54090

Subtotal: 12,79062 12,79062

COST DIRECTE 44,64605
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,23230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,87835

P-26 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 5,500 56,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,07000 = 13,86909
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 3,67273
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 8,71091
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 16,93000 = 9,23455

Subtotal: 35,48728 35,48728
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 45,29000 = 2,47036
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 1,02182

Subtotal: 3,49218 3,49218
Materials

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,25000 = 6,50000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,39000 = 0,39000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,20000 = 0,72000
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 204,76000 = 6,14280
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 18,03000 = 0,54090

Subtotal: 14,42870 14,42870

COST DIRECTE 53,40816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,07857

P-27 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Rend.: 0,830 301,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 39,83133
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 24,33735
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 22,97590

Subtotal: 87,14458 87,14458
Maquinària

C200U010 h Màquina taladradora 1,000 /R x 1,94000 = 2,33735
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg
0,667 /R x 15,01000 = 12,06225

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 5,32530
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar
0,333 /R x 13,40000 = 5,37614

Subtotal: 25,10104 25,10104
Materials

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per
a un recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

1,050      x 166,48000 = 174,80400

Subtotal: 174,80400 174,80400
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COST DIRECTE 287,04962
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,35248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,40210

P-28 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Rend.: 13,000 14,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,46692
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,20000 = 0,38846
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 1,22846

Subtotal: 3,08384 3,08384
Materials

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

0,500      x 1,39000 = 0,69500

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 1,000      x 10,34000 = 10,34000

Subtotal: 11,03500 11,03500

COST DIRECTE 14,11884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,82478

P-29 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures Rend.: 1,000 1.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 G774U002 m2 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

Rend.: 30,000 12,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 16,93000 = 1,12867
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,27133
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 0,33667

Subtotal: 2,73667 2,73667
Materials

B774U002 m2 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

1,100      x 6,03000 = 6,63300

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

2,000      x 1,01000 = 2,02000

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

0,600      x 1,34000 = 0,80400

Subtotal: 9,45700 9,45700
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COST DIRECTE 12,19367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,80335

P-31 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 2,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,32240
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,16160

Subtotal: 1,48400 1,48400
Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,800      x 0,26000 = 0,46800

Subtotal: 0,46800 0,46800

COST DIRECTE 1,95200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04960

P-32 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en
fred (dotació 4-6 kg/m2) format per emulsió aniónica
de trencament lent amb sorra de granulometria fina
0/2-0/3 mm, filler 15-20 % i fibres 1-3 %, inclou neteja
del parament amb mitjans mecànics e imprimació a
base d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

Rend.: 1,000 4,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,07000 = 0,95350
A013U001 h Ajudant 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 1,12280 1,12280
Maquinària

C170V002 h Escombradora amb recollida de material 0,010 /R x 49,20000 = 0,49200

Subtotal: 0,49200 0,49200
Materials

B9H4V001 Kg Morter bituminós en fred 6,000      x 0,48000 = 2,88000
B055V001 Kg Emulsió bituminosa imprimació 0,500      x 0,15000 = 0,07500

Subtotal: 2,95500 2,95500

COST DIRECTE 4,56980
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79829

P-33 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 48,000 2,44 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 20,20000 = 0,04208
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,39729
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 0,35271

Subtotal: 0,79208 0,79208
Materials

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 N

1,100      x 1,39000 = 1,52900

Subtotal: 1,52900 1,52900

COST DIRECTE 2,32108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43713

P-34 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 28,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,60109
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,18364
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,34673

Subtotal: 1,13146 1,13146
Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,51745
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,48900
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,42736
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,95309

Subtotal: 5,38690 5,38690
Materials

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,65000 = 20,65000

Subtotal: 20,65000 20,65000

COST DIRECTE 27,16836
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,52678

P-35 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Rend.: 1.660,000 2,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,01217
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,53000 = 0,03983
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,02298

Subtotal: 0,07498 0,07498
Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,02832
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,03429
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 0,26195
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,03240

Subtotal: 0,35696 0,35696
Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

0,060      x 24,47000 = 1,46820

Subtotal: 1,46820 1,46820

COST DIRECTE 1,90014
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99515

P-36 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 257,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 245,43000 = 245,43000

Subtotal: 245,43000 245,43000

COST DIRECTE 245,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,27150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,70150

P-37 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 411,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb
elastòmers

1,000      x 391,81000 = 391,81000

Subtotal: 391,81000 391,81000

COST DIRECTE 391,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,59050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,40050

P-38 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02724
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02361

Subtotal: 0,05085 0,05085
Maquinària
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C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03573

Subtotal: 0,03573 0,03573
Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,26000 = 0,31200

Subtotal: 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,39858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41851

P-39 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 750,000 0,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,02543
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,02204

Subtotal: 0,04747 0,04747
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,04481
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03335

Subtotal: 0,07816 0,07816
Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m

0,500      x 0,35000 = 0,17500

Subtotal: 0,17500 0,17500

COST DIRECTE 0,30063
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31566

P-40 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

Rend.: 490,000 0,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,20000 = 0,02061
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 0,06518
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,03892

Subtotal: 0,12471 0,12471
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,05104
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,11616
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 35,63000 = 0,07271
C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 33,61000 = 0,03430
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Subtotal: 0,27421 0,27421
Materials

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 11,24000 = 0,24728

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

0,500      x 0,20000 = 0,10000

Subtotal: 0,34728 0,34728

COST DIRECTE 0,74620
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78351

P-41 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locada segons Plec de
Prescripcions Tènniques i detalls plànols

Rend.: 2,700 282,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 7,06296
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 6,12222
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 7,48148

Subtotal: 20,66666 20,66666
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 6,28148
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 1,00000
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 2,08148

Subtotal: 9,36296 9,36296
Materials

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació

1,000      x 238,39000 = 238,39000

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,010      x 72,77000 = 0,72770

Subtotal: 239,11770 239,11770

COST DIRECTE 269,14732
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,45737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,60469

P-42 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00
m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

Rend.: 1,550 501,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 10,66452
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 12,30323
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 13,03226

Subtotal: 36,00001 36,00001
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 10,94194
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 1,74194
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 5,62000 = 3,62581

Subtotal: 16,30969 16,30969
Materials

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de
fixació

1,000      x 424,38000 = 424,38000

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,010      x 72,77000 = 0,72770

Subtotal: 425,10770 425,10770

COST DIRECTE 477,41740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,87087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,28827

P-43 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

Rend.: 33,300 32,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,14535
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,60661
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,99279

Subtotal: 2,74475 2,74475
Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,13273
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,08108
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 0,74354
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 0,50931
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,18979

Subtotal: 1,65645 1,65645
Materials

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

1,000      x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 26,97000 26,97000



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/10 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 31,37120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,93976

P-44 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 14,350 77,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,40767
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 2,30383
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 2,65784

Subtotal: 6,36934 6,36934
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 1,18188
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,44042
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 1,72544
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,30801
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,18815

Subtotal: 3,84390 3,84390
Materials

BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 64,04000 = 64,04000

Subtotal: 64,04000 64,04000

COST DIRECTE 74,25324
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,71266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,96590

P-45 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,300 732,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 25,43077
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 15,53846
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 29,33846

Subtotal: 70,30769 70,30769
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Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 37,28000 = 28,67692

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 3,40000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,44000 = 12,09231
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 4,86154
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 13,04615
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 2,07692
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 19,04615

Subtotal: 83,19999 83,19999
Materials

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 544,14000 = 544,14000

Subtotal: 544,14000 544,14000

COST DIRECTE 697,64768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 34,88238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 732,53006

P-46 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de
secció de doble ona, inclòs elements de fixació i
captafars, totalment col·locat

Rend.: 39,900 28,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 0,95589
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,82857
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,50627

Subtotal: 2,29073 2,29073
Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,06767
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 0,42506
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,11078
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,15840

Subtotal: 0,76191 0,76191
Materials

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 23,85000 23,85000

COST DIRECTE 26,90264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,24777
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P-47 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,300 561,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 15,53846
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 25,43077
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 29,33846

Subtotal: 70,30769 70,30769
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 4,86154
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,44000 = 12,09231
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 13,04615
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 2,07692
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 19,04615
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 3,40000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 37,28000 = 28,67692

Subtotal: 83,19999 83,19999
Materials

BBM2V010 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 381,12000 = 381,12000

Subtotal: 381,12000 381,12000

COST DIRECTE 534,62768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,73138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 561,35906

P-48 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a
abocador de terminal de barrera de seguretat
metàl.lica de secció doble ona, sense incloure
suports.

Rend.: 40,000 2,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,50500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,47675
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 0,39925
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,41325

Subtotal: 1,79425 1,79425
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 0,07950
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 31,44000 = 0,78600
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Subtotal: 0,86550 0,86550

COST DIRECTE 2,65975
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79274

P-49 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple,
amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent recuperada de l'obra i que es troba en bon
estat, incloent part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 33,300 4,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,99279
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,07000 = 1,14535
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,60661

Subtotal: 2,74475 2,74475
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,18979
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,92000 = 0,50931
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,76000 = 0,74354
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,70000 = 0,08108
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,42000 = 0,13273

Subtotal: 1,65645 1,65645

COST DIRECTE 4,40120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,62126

P-50 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 645,000 0,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,08870
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,05126
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,03132

Subtotal: 0,17128 0,17128
Maquinària

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 32,10000 = 0,04977

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,00980
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
1,000 /R x 35,39000 = 0,05487

Subtotal: 0,11444 0,11444
Materials
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,28000 = 0,38400
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,64000 = 0,03840

Subtotal: 0,42240 0,42240

COST DIRECTE 0,70812
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74353

P-51 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 860,000 0,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,06652
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,02349
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,03844

Subtotal: 0,12845 0,12845
Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,39000 = 0,04115

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,00735
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura

termoplàstica
1,000 /R x 32,10000 = 0,03733

Subtotal: 0,08583 0,08583
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,64000 = 0,05760
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,28000 = 0,57600

Subtotal: 0,63360 0,63360

COST DIRECTE 0,84788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89027

P-52 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 510,000 1,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,11218
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,06482
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,03961

Subtotal: 0,21661 0,21661
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,01239
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
1,000 /R x 35,39000 = 0,06939

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 32,10000 = 0,06294
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Subtotal: 0,14472 0,14472
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,28000 = 1,15200
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,64000 = 0,11520

Subtotal: 1,26720 1,26720

COST DIRECTE 1,62853
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70996

P-53 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 300,000 2,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 0,11020
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 0,19070
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 0,06733

Subtotal: 0,36823 0,36823
Maquinària

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 32,10000 = 0,10700

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 35,39000 = 0,11797

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,02107

Subtotal: 0,24604 0,24604
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,64000 = 0,15360
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,28000 = 1,53600

Subtotal: 1,68960 1,68960

COST DIRECTE 2,30387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41906

P-54 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 13,000 16,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,55385
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 4,40077
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 2,54308

Subtotal: 8,49770 8,49770
Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 14,03000 = 1,07923
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PARTIDES D'OBRA

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,48615

Subtotal: 1,56538 1,56538
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,64000 = 0,30720
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,

per a marques vials
3,000      x 1,92000 = 5,76000

Subtotal: 6,06720 6,06720

COST DIRECTE 16,13028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,93679

P-55 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica
de color blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre.

Rend.: 17,860 9,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,85106
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 3,20325
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,13102

Subtotal: 6,18533 6,18533
Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,250 /R x 14,03000 = 0,98194

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,35386

Subtotal: 1,33580 1,33580
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,64000 = 0,30720
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
0,900      x 1,58000 = 1,42200

Subtotal: 1,72920 1,72920

COST DIRECTE 9,25033
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,71285

P-56 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica
de color vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre.

Rend.: 17,860 9,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,20000 = 1,13102
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,07000 = 3,20325
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,53000 = 1,85106

Subtotal: 6,18533 6,18533
Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,250 /R x 14,03000 = 0,98194
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PARTIDES D'OBRA

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,32000 = 0,35386

Subtotal: 1,33580 1,33580
Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

1,000      x 1,58000 = 1,58000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,64000 = 0,30720

Subtotal: 1,88720 1,88720

COST DIRECTE 9,40833
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87875

P-57 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locat
segons plànols

Rend.: 3,000 142,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 6,35667
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 5,64333

Subtotal: 12,00000 12,00000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 2,82667

Subtotal: 2,82667 2,82667
Materials

BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 120,77000 = 120,77000

Subtotal: 120,77000 120,77000

COST DIRECTE 135,59667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,77983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,37650

P-58 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

Rend.: 14,213 8,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 16,93000 = 1,19116
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 1,34173

Subtotal: 2,53289 2,53289
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,92000 = 0,59664

Subtotal: 0,59664 0,59664
Materials

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, inclosos
elements de fixació

1,000      x 4,88000 = 4,88000



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/10 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,88000 4,88000

COST DIRECTE 8,00953
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41001

P-59 GD5AU111 m 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

Rend.: 21,000 8,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 0,90810
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 0,78714
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 0,19238

Subtotal: 1,88762 1,88762
Materials

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

0,045      x 59,78000 = 2,69010

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 3,39000 = 3,49170

Subtotal: 6,18180 6,18180

COST DIRECTE 8,06942
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47289

P-60 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según
detalls en planols. Lloc en obra. col-locat.

Rend.: 1,000 100,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 2,000 /R x 16,36000 = 32,72000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,20000 = 4,04000

Subtotal: 55,83000 55,83000
Materials

BD5ZV020 ud Cazoleta de 200x200 mm. 1,000      x 22,80000 = 22,80000
BD5ZV010 ud Sumidero amb marc i reixeta de fundició *ductil de

200x200 mm.
1,000      x 16,50000 = 16,50000

BD5AV090 m. Canonada de *PVC de 90 mm. de Ø en desguàs 0,300      x 2,95000 = 0,88500

Subtotal: 40,18500 40,18500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 96,01500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,80075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,81575

P-61 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 31.652,64 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i
reposició de murs de contenció

Rend.: 1,000 50.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



                                        

CONCLUSIONS 

Per a la realització del present projecte constructiu he utilitzat tots els coneixements que he 
adquirit al llarg de la carrera i, en concret, els relacionats amb la resistència de materials, 
les estructures metàl·liques i de formigó, les estructures de fonamentació, l’hidrologia, 
l’infraestructura del transport i la geotècnia. 

He après una nova tipologia d’estructura de la que durant el preíode que ha durat la meva 
formació a l’escola no havia tingut l’oportunitat de aprendre, com són les estructures 
mixtes.  

Tantmateix, he après l’importància de dimensionar les estructures mixtes formades per un 
calaix metàl·lic i una llosa de formigó utilitzant un tipus de càlcul elasto-plàstic, és a dir, 
amb una classificació de la secció del tipus Classe IV, atès que, si s’utilitza un càlcul 
elàstic l’estructura tindria un pes excessiu, degut a que els espessors de les xapes serien 
massa grans. Al dimensionar les xapes del calaix amb una esveltesa de la secció del tipus 
Classe IV, s’han de disposar rigiditzadors tant longitudinals com transversals, per tal 
d’evitar l’abonyegament de l’ànima del calaix.  

També he après a dimensionar els diafragmes del pont. Tenen com a finalitat essencial 
assegurar que la geometria de les seccions es manté pràcticament inalterada, i que les 
deformacions i tensions degudes a les inevitables distorsions del calaix no influeixin 
negativament en la seva seguretat.  
 
Les conclusions finals que vull esmentar, són extretes de les percepcions que he tingut 
alhora de buscar informació i bibliografia per a poder tractar tots els temes del projecte. 
És per aquest motiu quer trobo d’una gran importància treballar amb un equip format 
per varis professionals que estiguin especialitzats en temes concrets, atès que, s’ha de 
dominar molts temes per a la correcta redacció d’un projecte constructiu i una persona 
sola podria deixar moltes imperfeccions.  
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1.   ASPECTES GENERALS 

1.1.   Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1.   Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té tres objectius bàsics: en primer lloc, 
estructurar l'organització general de l'obra. En segon lloc, fixar les característiques dels 
materials a emprar, així com, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució 
de l'obra. Per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 
abonaments de les obres. 

1.1.2.   Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries pel: “Nou pont de la Fàbrega a la 
carretera C-59 del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.  
 
1.1.3.   Instruccions, normes i disposicions aplicables 

GENERAL 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre 
que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 

setembre de 1994, així com, les modificacions aprovades en el Reial Decret 

1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

 

- 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 aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

 

- O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

  

- 516 “Formigó compactat”     

- O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

 

 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

 

- O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
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   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

 

- O.M. de 27 de desembre de 1999 

 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç 
aèria” i 201 “Calç hidràulica”) 

   - 202 “Ciments”  

   - 210 “Quitrans” (es deroga)  

   - 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de 
“Betums asfàltics fluidificats”) 

   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

   - 214 “Betums fluxats” (nou) 

   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

- O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials 
reflexives” (es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 
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  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón. 

 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas 
de    rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

 

Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

- 242 “Mallas electrosoldadas”  

- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  

- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  

- 246 “Cables para hormigón pretensado”  

- 247 “Barras para hormigón pretensado”  

- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado”   

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
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- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

- 287 “Poliestireno expandido”  

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado”  

- 610 “Hormigones”  

Nou: 

-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  

-  241 “Mallas electrosoldadas”  

-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  

-  247 “Barras de pretensado”  

-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

- 283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

-  610A “Hormigones de alta resistencia”  

-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 
estructuras metálicas”  
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Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno" ;  

301 "Demoliciones";  

302 "Escarificación y compactación";  

303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

304 "Prueba con supercompactador";  

320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

321 "Excavación en zanjas y pozos";  

322 "Excavación especial de taludes en roca";  

330 "Terraplenes";  

331 "Pedraplenes";  

332 "Rellenos localizados";  

340 "Terminación y refino de la explanada";  

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas y pozos de registro";  

411 "Imbornales y sumideros";  

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

658 "Escollera de piedras sueltas";  

659 "Fábrica de gaviones";  

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 

290 "Geotextiles";  
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333 "Rellenos todo-uno";  

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas prefabricadas";  

420 "Zanjas drenantes";  

421 "Rellenos localizados de material drenante";  

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

675 "Anclajes";  

676 "Inyecciones" y  

677 "Jet grouting",  

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  

420 "Drenes subterráneos";  

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 
gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

 

 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. 

 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigència. 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
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 -  Normes U.N.E. 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 
28 d'agost de 1970). 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública 
de determinats productes utilitzats en la construcció. 

  

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules 
dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
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- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant 
si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 
d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest 
plec. 

 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 
de maig de 1992. 
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- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre 
de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 
aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 
març de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 
Publicacions del MOPT al 1992.  

 

SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 
de març de 1964. 

 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
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ESTRUCTURES 

 

- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 2661/1998 
de 11 de desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 
que substitueix les normes MV-1. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 
2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 
IAP-98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de 
O.M. de 25 de juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics 
per ponts de carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 
1996. 

- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 
carreteres, de maig de 1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
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- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-
72, aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny 
de 1980). 

 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 

 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

PINTURES 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
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SEGURETAT I SALUT  

 

-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 
1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres 
públiques. 

1.2.   Descripció de les obres 

 

1.2.1.   Descripció general de l'obra 

 

El projecte té el seu inici en el terme municipal de Castellterçol. La proximitat de la riera 
de la Fàbrega fa que durant els primers 550 metres l’ampliació es decanti pel costat 
esquerre de la C-59, fent inevitable l’ocupació de petites àrees d’un PEIN d’alt valor 
ecològic i paisatgístic. La resta del tram que aprofita part de la plataforma existent cau pel 
costat adjacent a la riera, i al voltant del PK 34+444 un punt d’inflexió dóna lloc al 
naixement del nou viratge a dretes que constituirà la millora de l’actual revolt. 

 

Aquest revolt incorpora un viaducte en corba de radi 300 m, per sobre el Torrent de la 
Fàbrega i situat a uns 16 metres del pont existent, que serà l’objecte d’aquest projecte 
constructiu. En els seus 106 metres de longitud, la nova obra de fàbrica també creuarà 
superiorment la ctra. C-59, que romandrà en servei, deixant un gàlib de 16 metres sobre el 
terreny natural en la seva llum central. El conformen dues llums extremes de 33 m i una d’ 
intermèdia de 40 m, i la disposició de les piles així com la secció geomètrica del pont 
garanteixen les exigències determinades per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a 
afectacions hidràuliques a nivell de desguàs i d’ocupació. 
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La posició geomètrica relativa final que esdevindrà entre l’antic pont i el nou, garanteix 
una eficaç i còmoda reposició de l’accés al camí privat de la Fàbrega. Aquesta connexió es 
concreta al PK 34+750 de la C-59, amb una clàssica intersecció en T, sense possibilitat de 
realitzar girs a l’esquerra. 

 

Abans de creuar la carretera actual (PK 34+700)  amb un pas per sobre la mateixa, el nou 
viaducte passa sobre una petita massa forestal on destaquen un roure i un pi roig bastant 
grans que quedarien afectats. 

 

Un cop passada la nova estructura sobre el Torrent de la Fàbrega, el nou traçat discorre 
durant uns 510 metres en secció de ferms sencera, afectant uns camps de conreu situats ja 
en el terme municipal de Moià. 

 

Les obres es clouen amb la connexió del nou tram en variant amb l’antiga carretera, amb 
una intersecció en T sobre el PK 35+160. Aquest accés, a l’igual que l’ anterior, només 
permet els girs a dretes. Així, tots els moviments a esquerres, tant des de la nova variant 
com des dels accessos, es resoldran mitjançant el tram de la ctra. C-59 que resta entre els 
PK  34+560 i 35+160 del nou traçat . La titularitat d’aquest tram de C-59 existent, recaurà 
als Ajuntaments de Castellterçol i Moià.  

 

Tant a l’ inici com al final de les obres projectades, la nova carretera fa una transició a 
la secció actual, i restarà físicament representada mitjançant un illot zebrat. 

 

1.2.2.   Esplanació i obres preparatòries. 

 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb 
allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 

Les obres d'esplanació comprenen: 

 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
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- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 

 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i 
tot la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 

 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

1.2.3.   Drenatge 

 

DRENATGE DEL VIADUCTE 

 

La xarxa de drenatge longitudinal del viaducte està constituïda pels següents elements: 

• Embornals 

• Tubs de PVC 

 

EMBORNALS 

 

Els embornals permeten recollir les aigües que vénen de la plataforma i conduir-la fins  als 
tubs de drenatge que hi ha disposats als estreps.  

 

TUBS DE PVC 

 

Es disposaran tubs de PVC per recollir les aigües que venen dels embornals i drenar-los 
pel darrera de l’intradós dels estreps del pont.  
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1.2.3.   Estructures. Viaducte riera de la Fàbrega 

 

Aquesta obra consisteix en un tauler mixt acer-formigó dividit en tres trams de 
33+40+33 m de llum entre línies de recolzament. La calçada del pont té una amplada 
d’11 m on s’ubiquen les barreres rígides (2 x 0,5 m), dos vorals d’1,5 m i dos carrils de 
3,5 m cadascú que permeten la circulació de vehicles en ambdós sentits. El traçat en 
planta del pas segueix una corba circular de 300 m de diàmetre i el gruix de les capes de 
trànsit serà de 8 cm. 

 

Estructuralment el tauler està constituït per un calaix metàl·lic d’1,50 m de cantell i una 
llosa de formigó de 0,30 m de gruix. A les seccions properes a les piles el calaix 
metàl·lic té sobre la xapa de fons una llosa inferior de formigó també de 0,30 m de 
gruix, que augmenta la capacitat resistent de la secció mitjançant la doble acció mixta. 
L’acer serà tipus S355 J2 W+N (fyk>345 Mpa) i el formigó tant a la llosa superior com 
a la llosa inferior serà HA-30 amb barres corrugades d’acer B500S. La connexió entre 
l’acer i el formigó es farà a través de perns connectadors de 19 mm de diàmetre. 

 

Les piles seran de formigó amb fusta circular de 16 m d’alçada a la pila 1 i 17 m a la 
pila 2. 

 

1.2.4.   Afermat 

 

El fem és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 

 

En el tram de carretera de nova construcció (del PK 34+360 al 35+300) s’aplicaran 20 cms 
de sòl ciment a sota de les capes bituminoses. La solució del paquet de ferms és:  

En els accessos d’entrada i sortida del viaducte la secció tipus paquet de ferms:   3132 

La secció de ferm adoptada per la nova plataforma (veure plànols) és la número 3132 
(trànsit T31, esplanada E3) i està  formada per les següents capes (en ordre descendent): 

 

- 3 CM MICROAGLOMERAT BBTM 11 (Dotació 60 kg/m2) 

- REG D’ADHERÈNCIA ECR-2d-m 

- 9 CM. DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 bin S CALCÀRIA 
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- REG DE CURAT + REG D’ADHERENCIA ECR-1d 

- 20 CM DE SÒL CIMENT  

 

L’esplanada E3, es conformarà mitjançant: 

 

-  30 CM. SÒL ESTABILITZAT IN SITU S-EST3 

-  30 CM. SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 

VIADUCTE 

La secció de ferm que  s’aplica al tauler del viaducte és la mateixa, per dinar continuïtat, 
però, amb uns espessors diferents.  

- 3 CM MICROAGLOMERAT BBTM 11 (Dotació 60 kg/m2)  

- REG D’ADHERÈNCIA ECR-2d-m 

- 5 DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC16 bin S CALCÀRIA 

- REG DE CURAT + REG D’ADHERENCIA ECR-1d 

- 2 MM DE MESCLA DE RESINES EPÒXID I UN MATERIAL 

HIDROCARBONAT.  

 

1.2.5.   Senyalització i seguretat vial 

 

Comprèn els següents grups d'obres: 

 

- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 

 

- Senyalització horitzontal. 

 

- Abalisament. 

 

- Barrera de seguretat. 
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Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 

La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Execució dels fonaments. 
 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
 
- Replanteig i premarcatge. 
 
- Decapatge de les marques vials existents. 
 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 
- Protecció de les marques vials. 
 
L'abalisament inclou: 
 
 
- Replanteig de fites. 
 
- Subministrament de materials. 
 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
 
- Replanteig de la situació. 
 
- Subministrament dels materials. 
 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
 



  Plec de condicions tècniques 

18 
 

- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 

- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 

1.2.6.   Obres complementàries 

 
- Plantacions. 
 

  Es col·locaran a les zones indicades als plànols. 

 

1.3.   Desenvolupament de les obres 

 

1.3.1.   Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 

 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb 
la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la 
posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
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Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi 
portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de 
que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament 
la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 

 

1.3.2.   Plànols d'obra 

 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà 
al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols 
es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

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 l’administració per a l'adopció de 
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de 
treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la 
petició formulada. 
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1.3.3.   Programes de treballs. 

 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’administració al temps i en 
raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’administració. 

 

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 assegurar 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. 
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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. 

 

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, l’administració ho 
cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

 

1.3.4.   Control de qualitat 

 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la 
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 
l’administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i 
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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, l’administració podrà encarregar el 
seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 
posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 

 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 
sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

1.3.5.   Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 

 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 
obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
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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 Direc-
ció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de 
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.3.6.   Informació a preparar pel contractista 

 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  

 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de 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. 

 

L’administració 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. 
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1.3.7.   Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la 
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i 
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

 

1.3.8.   Seguretat i salut  al treball 

 

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. 

 

1.3.9.   Afeccions al medi ambient 

 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar 
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que 
només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de 
les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la 
pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
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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. 

 

1.3.10.   Abocadors 

 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 

 

1.3.11.   Execució de les obres no especificades en aquest plec 

 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat 
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de 
les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.4.   Amidament i abonament 

 

1.4.1.   Amidament de les obres 

 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 
de dades, aixecant els plànols que els 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 cora acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 

 

1.4.2.   Abonament de les obres 

 

1.4.2.a.   Preus unitaris 

 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir 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 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. 

 

1.4.2-b.   Altres despeses per compte del contractista. 

 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
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- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

2.   MATERIALS BÀSICS 

 

2.1.   Aspectes generals 

 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, s’haurà de suposar 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 

 

2.2.1.   Consideracions generals 

 

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 
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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 especificacions 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. 

 

2.2.2.   Materials per a rebliments en estreps, testeres de passos inferiors i murs 

 

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: 

 

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 trasdós es 
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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.   Materials per a ferms 

 

2.3.1.   Tot-u artificial 

 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.C. 10/2002. 

 
2.3.2.   Terra estabilitzada in situ 

 

L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de 
l’article 512 de  l’O.C. 10/2002 

2.3.2.a.   Ciments 

 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 

 

2.3.2.b.   Terres 

 

a) Condicions generals. 
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El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o 
orgànics que perjudiquin la beurada del ciment. 

 

b) Composició granulomètrica. 

 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de 
passar pel tamís 0,40 UNE. 

 

c) Plasticitat. 

 

El serà no plàstic. 

 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc 
(35). 

 

2.3.2.c.   Tipus i composició de la mescla 

 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 
següents a compressió simple (NLT-31/79). 

 

 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 

 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 

 

2.3.3.   Mescles bituminoses en calent 

 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
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Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses 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 per a ser 
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 

 

2.3.3.a.   Lligant hidrocarbonat 

 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 

 

Els lligants a emprar compliran: 

 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84) ...............................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84) ..........................................................................-0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ............................................... 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) .....................................................................<=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) .............................................................................>=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ..................................................................... 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) .............................................................<=0,2% 
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- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) ................................................................>=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) .....................................................................>=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) ........................................................................>=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ........................................................................<4,5% 

 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84) .............................................................................<=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ......................................>= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) .................................. <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) .............................................................................>=50 cm 

 

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  

 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les 
següents característiques: 

 

 . Penetració (NLT 124/84) ..............................55-70 

  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) .......<-15 ºC 

  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) …………..>65 ºC 

  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC...................>30 cm 

  . Flotador 60ºC ...............................................>2000 

  . Estabilitat emmagatzematge 

  - Diferencia A i B....................<5 ºC 

 - Diferencia penetració...............<10 

 . Recuperació elàstica a 25 ºC ............................>70 

 . Contingut aigua ............................................<0,2% 

 .Densitat relativa 25ºC/25ºC..............................>1,0 
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 . Residu película fina. 

  - Variació de massa................<1,0% 

  - Penetració (25ºC, 100g, 5s)..>65% 

 . Variació A i B................................................-4+10 

 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ...........................>15 cm 

 

A les següents mescles 

 

 - Mescles poroses en tots els casos. 

 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit 
T00, T0 i T1. 

el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 

 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de 
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

 

2.3.3.b.   Granulat gruixut 

 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de 
fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 
accelerat  i l'índex de llenties (lajas) , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció de la 
categoria del trànsit. 
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2.3.3.c.   Granulat fi 

 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat 
o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries 
estranyes. 

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran 
d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, 
del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories 
de transint T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres naturals. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les 
sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.3.3.d.   Filler 

 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas 
la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 

  Tamís UNE     % Passa 

 

   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 

   0.080 mm     70-100 
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En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al 
tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció d’Obra. 

 

2.3.3.e.   Tipus i composició de la mescla 

 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions 
complementaris: 

 

- No seran admeses les mescles AC32 base G ni AC32 bin S. 

- El gruix mínim per mescles AC16 surf D i AC16 surf S serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles AC22 bin D, AC22 bin S i AC22 base G serà de 6 cm. 

 

2.3.4.   Regs d'adherència 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d’adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams 
especificats als següents apartats. 

 

2.3.4.a.   Lligant 

 

L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels 
definits a l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum 
asfàltic modificat amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents 
especificacions tècniques: 

 

ECR-1d ECR-2d-m 
PROPIETATS 

UNITA
T 

NORMA 
NLT Mín. Màx. Mín. Màx. 

Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
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Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 

Càrrega partícules   195 positiva positiva 

Betum residual % 139 57   63  

Aigua % 137  43  37 

Fluidificant % 139  1  0 

Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 

Tamisat % 142  0.1  0.1 

Residu per evaporació NLT 
(147) 

          

Penetració (25ºC) 
1/10 
mm 

124    20 40 

Punt reblaniment ºC 125    55  

Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) 

% 329    12  

Ductilitat (5ºC) cm 126    10  

Residu per destil·lació NLT 
(139) 

          

Penetració (25ºC) 
1/10 
mm 

124 13 40    

Ductilitat (25ºC) cm 126 40     

 

L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves 

realitzades i sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 

 

Els regs per capes de microaglomerat i els regs per mescles amb betum modificat, es 

realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
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2.3.4.b.   Dotació de lligant 

 

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 
g/m2) sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) 
sobre ferm vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista 
de les proves realitzades. 

 

2.3.5.   Granulats per a regs d'emprimació 

 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé 
una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
530.2 del PG-3. 

 

2.3.6.   Emulsions bituminoses 

 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat 
per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

 

2.3.7.   Reg de curat 

 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 

2.4.   Beurades, morters i formigons 

 

2.4.1.   Aigua per a beurades, morters i formigons 
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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-08. 

 

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. 

 

2.4.2.   Granulats per a morters i formigons 

 

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-08. 

 

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 pro-
cedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se 
n'extraguessin. 

 

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-08, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  
formigons. 

 

2.4.3.   Ciments 

 

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).” 
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Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-
08 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. 

 

2.4.4.   Additius per a beurades, morters i formigons 

 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-08 

 

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. 

 

2.4.5.   Morters sense retracció 

 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base 
no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal 
constituent conté additius que li confereixen: 
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   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes són: 

 

 Expansió a 28 dies............................................................................................... 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h.................................................................. 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d.................................................................. 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d...................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d.........................................................................30 kg/cm2. 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

2.4.6.   Formigons 

 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada 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 mil·límetre 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).  



  Plec de condicions tècniques 

41 
 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (35 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-08 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 tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els 
assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-08. 
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. 

 

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. 
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Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els assaigs de control 
de formigons es realitzaran als següents nivells: 

 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C 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 horà-
ria, 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. 
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- 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, aixì com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 

 

2.5.   Acers 

 

2.5.1.   Armadures passives 

 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què 
s'especifica en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els 
que indiquen els plànols. 

 

2.5.1.a.   Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI 

 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments 
que especifica la Instrucció EHE-08. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer 
empalmaments de barres mitjançant maniguets. 

 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 
diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 

 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades 
mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.  
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2.5.2.   Acers inoxidables per a aparells de recolzament 

 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 
o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 

 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 
254.1 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del 
PG3. 

 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després d'haver 
estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació. 

 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 
7262 i UNE 7290. 

 

2.6.   Materials per drenatge 

 

2.6.1.   Tubs  

 

2.6.1.a.   Tubs de P.V.C. 

 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel 
procés de suspensió i mescla posterior estensionada. 

 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de 
les normes DIN-16930. 
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Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i 
no seran atacables per rosegadors. 

 

2.6.1.b.   Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge 

 

- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, 
sèrie "D" i normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i 
AS 2439/1-81, amb perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre 
grava 20-40 mm. 

 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament 
pur (menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà 
contenir altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les 
propietats finals. 

 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

 

Característiques del 
material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 

UNE 53020/1973  
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Coeficient de 
dilatació lineal 

De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 
reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 

Resistència a tracció 
simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 

Allargament al 
trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La 
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant 
una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la 
banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest 
polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i 
tetrahidrofurà). 

 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és 
llisa, assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

 

- Junts 

 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes 
característiques que les exposades anteriorment. 

 



  Plec de condicions tècniques 

47 
 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el 
fitting que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

 

- Instal·lació en rasa 

 

a) Amb trànsit de vehicles 

 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons 
la taula adjunta, la "H" serà des de la volta fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil 
adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i 
ondulació de la calçada. 

 

b) Sense trànsit de vehicles 

 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 
material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil 
segons terrenys i criteris del projectista. 

 

c) Rebliment 

 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub 
(vegeu quadre de dimensionament). 

 

2.6.2.   Drens subterranis i material filtrant 

 

2.6.2.a.   Drens subterranis 
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Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 
capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de 
tubs drenants de P.V.C. 

 

2.6.2.b.   Material granular en capes filtrants 

 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 
matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 
d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
421.2 del PG-3.  

 

2.7.   Pintures 

 

2.7.1.   Pintures per a perfils metàl·lics 

 

2.7.1.a.   Definició 

 

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. 

 

2.7.1.b.   Condicions generals 

 

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 es considera 
inclosa en aquesta unitat d'obra: 
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- 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. 

 

2.7.1.c.   Condicions particulars 

 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 
moderada. 

 

2.7.1.d.   Qualitat de l'aplicació de la pintura 

 

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. 

 

2.7.1.e.   Idoneïtat 

 

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. 

 

2.7.1.f.   Assaigs 

 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
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- 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 secundària 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. 

- 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: 
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- 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. 

 

2.7.1.g.   Durada dels assaigs 

 

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. 

 

2.7.1.h.   Requisits de conformitat 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

2.7.1.i.   Identificació de les pintures 

 

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. 

 

2.7.1.j.   Control de qualitat 

 

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. 
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- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- 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'identificació, 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. 
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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. 

 

2.7.2.   Pintures per a elements de formigó 

 

2.7.2.a.   Definicions 

 

Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o 
potassa amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 

 

Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 

 

Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 

 

2.7.2.b.   Característiques generals 

 

Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica 
absorbents, dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 

 

Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del 
ciment per la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de 
formigó. 

 

2.7.2.c.   Envasat 
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El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que 
s'especificarà: 

 

- Instruccions d'ús. 

- Proporció de la mescla. 

- Permanència vàlida de la mescla. 

- Temperatura mínima d'aplicació. 

- Temps d'assecat. 

- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 

- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 

- Segell del fabricant. 

 

2.7.2.d.   Transport i emmagatzematge 

 

Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té 
una vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum 
diari. 

 

2.7.2.e.   Limitacions d’utilització 

 

El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la 
calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix 
sensiblement l'acabat. 

 

Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a 
interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 

 

No s'utilitza mai sobre parets de guix. 

Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a 
tons pastel. 
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2.7.2.f.   Utilització 

 

Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena 
vidre soluble). 

 

Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 

Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 

 

S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos 
necessari pintar tot el pont. 

2.8.   Materials per a senyalització i abalisament 

 

2.8.1.   Marques vials 

 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 
tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 
més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

 

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 

pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en 

calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i a les fletxes, rètols i 

símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos 

casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 

superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 

corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 

prefabricada. 
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b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb 

pintura acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 

cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 

 

c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o 

segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

 

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per 
l’administració. 

 

2.8.1.a.   Autorització d’ús 

 

El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) 
dies des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de 
les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a 
la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 
d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes 
de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de 
la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests 
assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
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2.8.1.a.1.   Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent 

o plàstics d’aplicació en fred 

 

Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou 
envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u 
per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de 
fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o 
d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 

 NOMBRE DE 

LOTS”L” O 

D’ENVASOS “N” A 

L’APLEC. 

NOMBRE DE LOTS “l” 

O D’ENVASOS “n” A 

SELECCIONAR. 

 

 2-8 2  

 9-18 3  

 19-32 4  

 33-50 5  

 51-72 6  

 73-98 7  

 99-128 8  

 129-162 9  

 163-200 10  

 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 

sencer superior 

 

 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, 

aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels 

seus envasos per a preparar les mostres. En 

qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 envasos 

ni menys de 2, també aleatòriament. 

 

 

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles 
A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a 
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enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 
kg cadascuna. 

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació: 

 

- Data de la presa de mostres. 

- Localització de l’aplec. 

- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 

- Nom del fabricant. 

- Identificació del producte. 

- Número de lot. 

- Data límit d’ús. 

- Instruccions d’ús. 

- Condicions d’envasat. 

- Condicions reals d’emmagatzematge. 

- Informació sobre seguretat i salut. 

- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 

- Procediment emprat per la presa de mostres. 

- Data de fabricació del producte. 

 

2.8.1.a.2.   Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants 

 

Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs 

de volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de 

sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir 

en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer 

superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es 

distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un 

quilo i mig (1,5 kg). 

 

2.8.1.a.3.   Assaigs d’identificació 
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El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 

plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins 

de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 

 

COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 

MATERI

AL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

MÀXIM 

COEFICIENT DE 

VARIACIÓ 

PERMÉS 

Consistència Krebs UNE 48 076 6% 

Contingut de sòlids. Matèria 

no volàtil. 

UNE 48 087 1,5% 

 

Pintures 

Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 

Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% Termoplàs

tics 

d’aplicaci

ó en 

calent. 

Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 

Densitat relativa UNE 48 098 1,5% Plàstics 

d’aplicaci

ó en fred. 

Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 

 

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de 
la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 

 

Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà 
els assaigs d’identificació. 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 

MATERI

AL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

Tolerància al declarat 

pel fabricant 

 Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 



  Plec de condicions tècniques 

62 
 

Contingut de sòlids. Matèria 

no volàtil. 

UNE 48 087 ± 2% 

Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 

Contingut en pigment Ti O2 

(Dos assaigs sobre 4 g 

cadascú. Haurà de repetir-se 

si els dos resultats difereixen 

en més de 0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Densitat relativa UNE 48 098 0,02 

Temps de secat (“no pick 

up” per rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 

Color.  

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada 

color han de ser dins del 

polígon assenyalat a la 

norma UNE 135 200/1. 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Factor de luminància. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 

Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 

 

 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ  

MATERI

AL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

Tolerància al declarat 

pel fabricant 

Densitat relativa UNE 48 098 ± 2%  

 

 

Temps de secat (“no pick 

up” per rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
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Color.  

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada 

color han de ser dins 

del polígon assenyalat 

a la norma UNE 135 

200/1. 

PLÀSTIC 

D’APLICA

CIÓ EN 

FRED 

Factor de luminància. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 

Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 

(*) Aquests són valors absoluts. 

 

ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ  

MATERI

AL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

Tolerància al declarat 

pel fabricant 

Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 

Contingut en pigment Ti O2 

(Dos assaigs sobre 4 g 

cadascú. Haurà de repetir-se 

si els dos resultats difereixen 

en més de 0,5%) 

UNE 48 178 ± 1%  

Color.  

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromàtiques de cada 

color han de ser dins 

del polígon assenyalat 

a la norma UNE 135 

200/1. 

 

TERMOPL

ÀSTIC 

D’APLICA

CIÓ EN 

CALENT 

 

Factor de luminància. 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

il·luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 

Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 
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Estabilitat a la calor. (6 hores 

a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variarà en més de 

0,02. 

Envelliment artificial 

accelerat.  

(168 hores partides en cicles 

de 8 hores de radiació UV 

280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC 

i de 4 hores de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran 

dins del polígon 

especificat en UNE 

135 200/1. 

El material no tindrà 

cap defecte superficial. 

 

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 

determinar: 

 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 

MATERI

AL 

ASSAIG NORMES Valors exigits 

 

Tamís (µm) 

Massa 

retinguda 

acumulada (%) 

710 0-2 

600 0-10 

355 30-70 

212 70-100 

Granulometria. 

(Amb tamisos ISO 565 - R 

40/3) 

Aquesta granulometria seria 

la desitjable, però la real 

podrà ser diferent fins a 

l’any 2.004. 

ISO 2591-1 

125 95-100 

Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 

Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 

Resistència a l’àcid 

clorhídric (H Cl) 

EN 1423-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROES

FERES DE 

VIDRE Resistència al clorur càlcic 

(Ca Cl2) 

EN 1423-B 

 

Cap alteració superficial 
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Resistència al sulfur sòdic 

(Na2 S) 

EN 1423-B 

Percentatge ponderat màxim 

de microesferes defectuoses 

EN 1423-D D<1mm / 20% 

D>1mm / 30% 

Percentatge ponderat màxim 

de grans i partícules 

estranyes 

EN 1423-D 3% 

Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 

Mètode B 100% 

pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 

Coeficient de resistència a la 

fragmentació 

EN 1423-G El de la fitxa tècnica del 

producte. 

Vèrte x y 

1 0,35

5 

0,35

5 

2 0,30

5 

0,30

5 

3 0,28

5 

0,32

5 

Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 

4 0,33

5 

0,37

5 

Factor de luminància ISO 7724-2 β > 0,70 

Tamís (µm) Massa 

(%) 

1180 0-2 

1000 0-10 

600 10-50 

355 50-80 

212 85-100 

150 95-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANUL

AT 

ANTILLIS

CAMENT 

Granulometria 

Aquesta granulometria seria 

la desitjable, però la real 

podrà ser diferent fins a 

l’any 2.004. 

ISO 565-R 40/3 

90 99-100 
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2.8.1.a.4.   Informe del laboratori 

 

Contindrà: 

 

- Tipus i identificació de la mostra assajada. 

- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 

- Resultats de l’assaig. 

- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 

- Data de l’assaig.  

- Declaració del producte pel seu fabricant: 

- Nom del fabricant. 

- Nom comercial del producte. 

- Naturalesa del producte. 

- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 

- Ús recomanat. 

- Característiques quantitatives: 

- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 

- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 

- Densitat relativa. 

- Temps de secat. 

- Consistència Krebs. 

- Color. 

- Factor de lluminància. 

- Matèria no volàtil. 

- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 

- Disolvent d’extracció, si s’escau. 

2.8.1.a.5.   Etiquetat dels envasos 

 

Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 

- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
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- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas 

de tenir-ne. 

- Identificació del producte i del fabricant. 

- Número de lot i data de fabricació. 

- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 

- Massa neta continguda. 

- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 

 

2.8.1.a.6.   Condicions d’acceptació d’ús 

 

S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos 
al pressupost de control de qualitat. 

 

2.8.1.b.   Seguretat i senyalització de les obres 

 

2.8.1.b.1.   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 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 dues 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·locará 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. 
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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. 

 

2.8.1.b.2.   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 panell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 

 

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. 
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2.8.2.   Senyalització vertical 

 

2.8.2.a.   Senyalització vertical de codi 

 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 

 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 
B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 

 

2.8.2.a.1.   Material de substrat 

 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de 
la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en 
aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis 
grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels 
tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior 
a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 

 

2.8.2.a.2.   Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants 

 

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades 

amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 

2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, 

i els factors de luminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de 

retrorreflectància marcat al projecte: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 

Vèrtex polígon CIE 

1 2 3 4 

 

Color

s x y x y x y x y 

Factor de 

luminància 

β 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 

0,09 

Taron

ja 

0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 

 

 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 

Vèrte

x 

polígo

n CIE 

1 2 3 4 

Color

s 

x y x y x y x y 

Factor de 

luminànci

a 

β 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 

0,18 
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Taron

ja 

0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 

 

 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 

Vèrte

x 

polígo

n CIE 

1 2 3 4 

Color

s 

x y x y x y x y 

Factor 

de 

luminàn

cia 

β 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 

Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 

Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

 

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades 
com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  

 

 

PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 

Vèrte

x 

polígo

n CIE 

1 2 3 4 

Color

s 

x y x y x y x y 

Factor 

de 

luminàn

cia 

β 

Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 

Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 

Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
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Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 

Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 

Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 

0,15 

Taron

ja 

0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤

0,14 

 

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, 
tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-
lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  

 

α β1 

(β2=0) 

Blanc Groc Roig Verd 

fosc 

Blau Marró Taro

nja 

Gris 

12’ 

 

+ 5º 

+30º 

+40º 

250 

150 

110 

170 

100 

70 

45 

25 

15 

20 

15 

6 

20 

11 

8 

12 

8,5 

5,0 

100 

60 

29 

125 

75 

55 

20’ + 5º 

+30º 

+40º 

180 

110 

95 

120 

70 

60 

25 

14 

13 

14 

11 

5 

14 

8 

7 

8 

5 

3 

65 

40 

20 

90 

50 

47 

2º + 5º 

+30º 

+40º 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1,0 

1 

0,4 

0,3 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

1,5 

1 

1 

2,5 

1,2 

0,7 

 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 

 

2.8.2.a.3.   Admissió d’ús de senyals 

 

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de 
qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els 
que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un 
Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
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 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA 

PEÇA 

 

 Sobre el substrat 

metàl·lic 

S/ norma UNE 135 310 

- Gruix de la xapa 

- Gruix del recobriment de zenc 

- Relleu 

 

 Sobre la zona 

retrorreflectant  

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 

- Coeficient de retrorreflexió 

- Coordenades cromàtiques i factor de 

luminància 

- Resistència a l’impacta 

- Resistència al calor i adherència al 

substrat 

- Resistència al fred i a la humitat 

- Resistència a la boira salina 

- Envelliment artificial accelerat 

 

 

 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA 

PEÇA 

 

 Sobre la zona no 

retrorreflectant 

S/ norma UNE 135 331 

 

 

 

 

 

 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 

- Brillantor de mirall 

- Coordenades cromàtiques i factor de 

luminància 

- Resistència al calor i al fred 

- Envelliment artificial accelerat 

- Resistència a la immersió en aigua 

- Resistència a l’impacta 

- Resistència a la boira salina 

- Adherència al substrat 

 

 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos 
al pressupost de control de qualitat. 

 



  Plec de condicions tècniques 

74 
 

2.8.2.a.3.1.   Assaigs i resultats exigibles 

 

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs 
sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en 
condicions normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels 
assaigs. 

 

2.8.2.a.3.1.1.   Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc 

 

Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 µm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més 
d’un 20% de la mitja obtinguda. 

 

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels 
valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai 
no podrà ser inferior al nominal. 

 

Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 
com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 

 

2.8.2.a.3.1.2.   Resistència a l’impacta 

 

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb 
l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 

 

2.8.2.a.3.1.3.   Resistència a la calor. 

 

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 

temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
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La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així 
sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  

 

2.8.2.a.3.1.4.   Adherència al substrat 

 

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, 
tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 
completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant 
en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la 
planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix 
desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 

 

2.8.2.a.3.1.5.   Resistència al fred 

 

La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 

temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 

 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

 

2.8.2.a.3.1.6.   Resistència a l’humitat 

 

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 
100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 

 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

 

2.8.2.a.3.1.7.   Resistència a la boira salina 
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La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma 
UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un 
interval de dos hores (2 h). 

 

Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; 
les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans 
marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle 
d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors 
prescrits a las taula. 

 

2.8.2.a.3.1.8.   Resistència a l’envelliment artificial accelerat 

 

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos 
mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una 
làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de panell negre de (60±3)ºC, 

i fosca, amb condensacions i temperatura de panell negre de (50±3)ºC. Les provetes de 
colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 
400 hores. 

 

Al cap d’aquests temps: 

 

- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 

divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la 

taula; 

- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 

originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 

- els valors del factor de luminància (β) compliran lo marcat a la taula; 

- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 

 

2.8.2.a.3.2.   Contingut de l’Informe 

 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al 
Director de l’Obra, on farà constar: 
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- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 

- Nom del fabricant dels senyals. 

- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 

- Data de fabricació dels senyals. 

- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 

- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 

- Nombre de senyals avaluades. 

- Nombre de provetes assajades. 

- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 

- Referència a la norma UNE 135 330. 

 

2.8.2.a.3.3.   Altres exigències 

 

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb 
el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 

 

L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 

 
2.8.2.a.3.4.   Etiquetat i marcat 

 

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 
clara i duradera amb tota la informació següent: 

 

- Marca CE (“N” d’AENOR). 

- Número i data de la norma EN de conformitat. 

- Classificació del producte. 

- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
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- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 

- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 

 

2.8.2.b.   Senyalització vertical en alumini. 

 

2.8.2.b.1.   Àmbit d'aplicació 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

 

TIPUS Sèrie del catàleg 
de senyals de 1992 

Presenyalització S-200 

Direcció S-300 

Identificació de carreteres, situats en 
conjunts d'alumini 

S-400 

Localització   S-500 (*) 

Confirmació   S-600 

Ús específic en població S- 700  

Caixetins de nom de carretera  

 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 

 

També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de 
les sèries abans esmentades. 

També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 

 

2.8.2.b.2.   Normativa 

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que 
s'assenyala a les normes següents: 

- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
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- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  

- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. 
Características y métodos de ensayo.  

- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de 
ensayo.  

- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  

- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  

- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la 
Generalitat de Catalunya de 5/8/82.  

- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras.  

- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En 
procés de redacció. 

- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
En procés d’aprovació. 

2.8.2.b.3.   Panells 

Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 
6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 
assenyalada a l’apartat anterior. 

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 

Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i 
banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de 
panells seran de plaques. 

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 
mm els panells seran d’un únic mòdul. 

Els panells seran dels cinc tipus següents: 

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble 
plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini 
extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per 
guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
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d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 

e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil 
lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en 
funció de les seves dimensions.  

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent 
amb un mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests 
acabats no es realitzaran a les lamel·les. 

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora 
d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb 
els corresponents assaig i certificats.  

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 
pictogrames. També serà admès el xerografiat. 

Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 
mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus 
de defecte als plegaments. 

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 

Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500
 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600
 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500
 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850
 3000 

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
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2.8.2.b.4.   Suports 

 

2.8.2.b.4.1.   Suports de rètols 

Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 

Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport 
o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat 
color plata amb un mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 50 µ color gris RAL 9006. 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 

 

 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 

 Moment admissible (kN x m) 
(*)  

1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 

 

Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents 
coeficients de majoració: 

 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 

 - Vent         1,50 

 - Acció tèrmica       1.33 

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, 
essent el gruix mínim de 3,5 mm. 

 

 

DIAMETRE 

 

CATEGORIA  RESISTENT 
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90 mm MC 

114 mm MD     ME 

140 mm ME       MF     MG 

168 mm MH 

 

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama 
o identificació del fabricant. 

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 

Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 
6 m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin 
ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari 
col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels 
extrems. 

 

2.8.2.b.4.2.   Suports per pòrtics i banderoles 

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la 
norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les 
xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte 
indicada en el present plec. 

2.8.2.b.5.   Sistemes de fixació 

 

2.8.2.b.5.1.   Característiques generals. 

En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 

 

2.8.2.b.5.2.   Suports tipus tubulars prismàtics 

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran 
diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la llargada d'ancoratge que assenyala la EHE-
08.  
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El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible 
amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant 
presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils 
tipus tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i 
abraçarà la totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm 
i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer 
inoxidable o galvanitzat. 

L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es 
produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les 
corresponents proves per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i 
d’abraçadores. 

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm 
pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport 
més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 
mm. 

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser 
de fosa d’alumini o ABS. 

2.8.2.b.5.3.   Pòrtics 

La base de subjecció dels pòrtics al fonament serà d’acer galvanitzat o de planxes 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 

2.8.2.b.6.   Fonament 

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el 
que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  

Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 

Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà 
com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 

2.8.2.b.7.   Materials retroreflectants 

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 
del PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 

2.8.2.b.8.   Assaigs 

El contractista haurà de lliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi 
amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com 
per la realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques 
tècniques.  
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El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l’EHE-08.  

L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la 
forma que ho estimi més convenient.  

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 
anys. 

Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus 
d’assaig i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 

2.8.2.b.9.   Altres especificacions dels materials 

Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec 
seran admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 
Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà 
presentar els corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats 
d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent 
per l’aprovació per part de l’administració. 

 

2.8.2.c.   Seguretat i senyalització de les obres 

 

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 

 

2.8.2.c.1.   Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals 

 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

 

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots 

dels fonaments. 

- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i 

els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i 

mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 

- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 

fonaments. 
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Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora 
dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 
Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents 
metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la 
carretera senyals de prohibició d’avançament.  

 

També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 

 

En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 

 

2.8.2.c.2.   Senyals i panells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 

 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

 

- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 

- Un camió per endur-se les terres excavades. 

- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 

- Un camió – grua de gros tonatge. 

 

Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments 
sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient 
col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla 
entre carril i voral i el senyal d’obres. 

 

Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per 
això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, 
posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si 
hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on 
s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al 
desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de 
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detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb 
tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; 
senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un 
senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la 
calçada. 

 

2.8.2.c.3.   Proteccions del personal 

 

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 panells i senyals a les estructures 
de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les 
amb baranes. 

2.8.3.   Barrera de seguretat metàl·lica 

 

Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble 
onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 

 

L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al 
tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. 
Per assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran 
complir: 

 

Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 

 

El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 
99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 µm (cinc-cents grams per 
metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 

 

2.8.3.a.   Admissió d’ús de la barrera de seguretat 

 

Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun 
dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, 
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s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels 
punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos 
al pressupost de control de qualitat. 

 

2.8.3.b.   Gruix de les barreres, pals i separadors 

 

Entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 

 

x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 

 

amb n=25. 

 

Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 

 

Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre 
estimador  

Q = (x – P)/s 

 

Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
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2.8.3.c.   Gruix de galvanitzat 

 

De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del 
fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el 
gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 

 

El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple 
vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà 
presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 

 

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en 
més d’un 15%. 

 

Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les 
vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament.  

 

2.8.3.d.   Cargoleria 

 

De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces 
de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les 
mostres: 

Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es 
contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  

 

Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc 
deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a 
tals. 

 

Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el 
gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos 
descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors 

mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35µm. 
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Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es 
rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir 
els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant 
les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. 
Aleshores, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el 
fabricant, però si ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 

 

2.8.3.e.   Informe sobre els assaigs d’identificació 

 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director 
d’Obra un Informe on faci constar: 

 

- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 

- Elecció de les mostres de peces. 

- Certificat amb els resultats dels assaigs.  

 

2.8.3.f.   Altres materials 

 

Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La 
placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els 
rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura 
seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 

 

2.8.4.   Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal 

 

2.8.4.a.   Classificació 

 

D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 

Ús P 

T 

Ús permanent 

Ús temporal 

Retrorreflector 1 

2 

3 

De vidre 

De polímer orgànic 

De polímer orgànic protegit contra abrasió 

 

CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 

Deformabilitat A 

B 

No deformable 

Deformable 

Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de 

la Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 

depresions aplicades sobre la vora superior de la cara 

retrorreflectant i a (60±3) depresions/minut, no 

presentaran ruptures, discontinuïtats ni deformacions que 

produeixin emmascarat de la secció retrorreflectant. 

Dimensions H0 

H1 

H2 

H3 

HD0 

HD1 

HD2 

HDT0 

HDT1 

HDT2 

Gruix no especificat 

Gruix ≤ 18 mm 

18 mm< Gruix ≤ 20 mm 

20 mm< Gruix ≤ 25 mm 

Dimensió màxima en planta no especificada 

Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 

Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 

Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no 

especificada 

Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 

mm×84 mm 

Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 

mm×90 mm 

No especificades Característiques 

fotomètriques de captafars 

permanents 

PRP0 

PRP1 Angles Valor mínim del coeficient de 

retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
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Tipus de retrorreflector Incidènci

a βH 

(βV=0) 

Observaci

ó α 1 2 3 

± 15º 2º 2 2,5 1,5 

± 10º 1º 10 25 10 

± 5º 0,3º 20 100 150 

Colors i factors de color (FC) 

Blanc Groc Ambre Roig Verd 

El coeficient d’intensitat 

lluminosa (R) mesurat amb 

l’illuminant patró CIE tipus 

A d’obertura ≤ 10’ serà 

major que R= R1*FC 

1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 

 

CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 

Sense especificar 

Angles Valor mínim del coeficient de 

retrorreflexió R1 (mcd/lx) 

Tipus de retrorreflector Incidènci

a βH  

(βV=0) 

Observaci

ó α 1 2 3 

± 15º 2º 2 2,5 1,5 

± 10º 1º 10 25 10 

± 5º 0,3º 20 220 150 

Angles Valor mínim del coeficient de 

retrorreflexió R1 (mcd/lx) 

Tipus de retrorreflector Incidènci

a βH 

(βV=0) 

Observaci

ó α 1 2 3 

± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 

± 10º 1º 7 10 7 

± 5º 0,3º 13 60 40 

Angles Coeficient mínim retrorreflexió 

R1 (mcd/lx) 

Característiques 

fotomètriques de captafars 

temporals. 

El coeficient d’intensitat 

lluminosa (R) mesurat amb 

l’illuminant patró CIE tipus 

A d’obertura ≤ 10’ serà 

major que R= R1*FC. 

Els factors de color (FC) 

són els donats pels 

captafars permanents. 

PRT0 

PRT1 

 

 

 

 

 

 

 

PRT2 

 

 

 

 

 

 

 

PRT3 

Incidènci Observaci Tipus de retrorreflector 
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a βH  

(βV=0) 

ó α 1 2 3 

± 10º 1º 7 10 7 

± 5º 0,3º 13 60 40 

 

Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin 

resultats superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i 

esquerra per un mateix angle superi el valor especificat. 

Sense especificar. 

Vèrtex del polígon cromàtic  

Color 

Coord

enades 1 2 3 4 5 

x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 Blanc 

(Incol

or) 

y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 

x 0,539 0,530 0,580 0,589  Groc 

y 0,460 0,460 0,410 0,410  

x 0,549 0,543 0,590 0,605  Ambre 

y 0,450 0,450 0,395 0,395  

x 0,665 0,645 0,721 0,735  Roig 

y 0,335 0,335 0,259 0,265  

x 0,030 0,228 0,321 0,302  

Visibilitat nocturna 

Característiques 

colorimètriques de 

captafars permanents i 

temporals. 

Mesures fetes segons 

Normes ISO/CIE 10526 i 

ISO/CIE 10527 amb camp 

visual de 2º, angle 

d’incidència βV=0, βH=5º i 

angle d’observació α=0,3º. 

Els valors de la taula són 

provisionals, pendents de 

revisió. 

NCR0 

NCR1 

Verd 

y 0,385 0,351 0,493 0,692  

 
 

CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 

Sense especificar. 

 

Vèrtex del polígon cromàtic Color Coord

enades 1 2 3 4 

Factor 

llumin

ància    

β 

x 0,350 0,300 0,290 0,340 

Visibilitat diürna dels 

captafars temporals. 

Característiques 

colorimètriques i factors de 

lluminància de captafars 

temporals. 

Mesures fetes segons 

Normes ISO/CIE 10526 i 

DCR0 

 

DCR1 

Blanc 

y 0,360 0,310 0,320 0,370 

 

≥ 0,75 



  Plec de condicions tècniques 

93 
 

x 0,380 0,320 0,380 0,460 Groc-

verdós 

fluores

cent 

y 0,620 0,540 0,480 0,540 

 

≥ 0,75 

x 0,522 0,470 0,427 0,465 

ISO/CIE 10527 medidor de 

geometria 45/0 amb camp 

visual de 2º, angle 

d’incidència βV=0, βH=5º i 

angle d’observació α=0,3º, 

col·locant el captafar sobre 

fons negre de β≤0,03. 

 

Groc 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

 

≥ 0,45 

 

 

2.8.4.b.   Materials 

 

Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color 
blanc i seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta 
(les que s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 

Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en 
algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

2.8.4.b.1.   Etiquetat i marcat 

 

Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 

- Número i any de la Norma EN 1463-1. 

- Nom o marca comercial del fabricant. 

- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 

- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 

 

2.8.4.b.2.   Autorització d’ús 

 

Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
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Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus 
a emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 
1.1.5.1, segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de 
Fomento o el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas 
contrari serà refusat. 

 

2.8.4.c.   Seguretat i senyalització de les obres 

 

Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs 
necessaris (replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació 
dels captafars) poden fer-se des de fora de la calçada. 

 

2.8.4.c.1.   Senyalització d’obres 

 

Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) 
entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es 
posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per 
hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal 
de limitació a la velocitat permesa. 

 

2.8.4.c.2.   Proteccions personals 

 

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
cautxú. 

2.8.5.   Abalisament 

 

2.8.5.a.   Materials 

 

Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
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A la fabricació dels panells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les 
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars 
retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol 
esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a 
les lames de cartells de senyalització vertical. 

2.8.5.b.   Seguretat i senyalització de les obre 

 

2.8.5.b.1.   Senyalització d’obres 

 

Per a la col·locació de panells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 

 

Per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 

 

2.8.5.b.2.   Proteccions personals 

 

Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
pell volta. 

 

2.9.   Materials diversos 

 

2.9.1.   Fustes per a encofrats 

 

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. 

 

2.9.2.   Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica 

 

2.9.2.a.   Definició 
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S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment 
addicions que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de 
carreteres. 

 

2.9.2.b.   Materials 

 

2.9.2.b.1.   Ciment 

 

Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, portland amb addicions actives, 
siderúrgic, puzolànic, compost i ciments amb propietats addicionals. 

 

No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 

 

2.9.2.b.2.   Àrids 

 

2.9.2.b.2.1.   Condicions generals 

 

Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o 
grava natural. Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, 
brutícia, argila o altres materials estranys. 

 

2.9.2.b.2.2.   Composició granulomètrica 

 

La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el 
següent quadre: 
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C.P.A. (%) 
Sedassos i tamisos UNE 

GC 1 GC 2 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,080 

--- 

100 

70-100 

50-80 

35-60 

25-45 

10-24 

1-8 

100 

75-100 

65-90 

40-70 

30-55 

22-42 

10-22 

1-8 

 

2.9.2.b.2.3.   Cares de fractura 

 

Els àrids a emprar en graves-ciment per a bases de tràfic pesat o mig hauran de contenir, 
com a mínim, un cinquanta per cent (50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 
UNE, d’elements esmicolats que presentin dues (2) cares o més de fractura. 

 

2.9.2.b.2.4.   Qualitat 

 

El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-
149-172, serà inferior a trenta (30) en àrids per a bases de tràfic pesat o mig, i inferior a 
trenta-cinc (35) en els casos restants. 

 

2.9.2.b.2.5.   Plasticitat 

 

Els àrids per a  capes de base de tràfic pesat o mig seran no plàstics. 

 

En els restants casos, la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE acomplirà les condicions 
següents: 
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- Límit líquid inferior a vint-i-cinc (LL < 25). 

- Índex de plasticitat inferior a sis (IP > 6). 

 

En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA >  30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-
106/72 i NLT-113/72. 

 

2.9.2.b.2.6.   Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 

 

No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, 

expressada en àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma 

UNE-7082. 

 

La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la 
Norma UNE 7133. 

 

La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-
120/72, serà inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 

 

2.9.2.b.2.7.   Aigua 

 

Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 

 

2.9.2.b.2.8.   Addicions 

 

L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 

 
2.9.2.c.   Tipus i composició de la mescla 
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El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per 
cent (4%) en qualsevol cas. 

 

La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb 
motlle i compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord 
amb la Norma NLT-310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per 
centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta 
quilograms força per centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes 
resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi un 
altre tipus de ciment, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu defecte, 
el Director, haurà d’indicar la resistència a exigir. 

 

2.9.3.   Suports de material elastomèric 

 

Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material 
elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 
suporten. 

 

Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i 
dimensions segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 

 

El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, 
neoprè), les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 

 

- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3 

- Resistència mínima a tracció 170 Kg/cm2. 

- Allargament en trencament 350 %. 

 

Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en 
setanta (70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 

 

- Canvi en duresa Shore a +10°. 
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- Canvi en resistència a tracció +-15°C. 

- Canvi en allargament -40°C. 

- Deformació remanent 35 %. 

 

El mòdul de deformació transversal no serà inferior a cent deu quilograms per centímetre 
quadrat (110 Kg/cm²). 

 

Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos mil quatre-
cents quilograms centímetre quadrat (2400 kg/cm²) i una càrrega en trencament mínim de 
quatre mil dos-cents quilograms per centímetre quadrat (4200 kg/cm²). 

 

La càrrega tangencial mínima capaç de resistir la unió al material elastomèric serà en 
servei de vuitanta quilograms per centímetre quadrat (80 kg/cm²), essent la deformació 
tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 

 

2.9.4.   Junts de dilatació 

 

Es defineixen com a junts de tauler, els dispositius que enllacen els extrems del tauler i un 
estrep, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura i deformacions 
reològiques en cas de formigó i deformacions de l'estructura. Les seves característiques 
seran les indicades als plànols. 

 

2.9.5.   Materials per a impermeabilització de tauler 

 

Els materials a emprar acompliran les instruccions i normes assenyalades als articles 
d'aquest plec. 

 

2.9.6.   Impala 

 

La impala de formigó armat serà prefabricada i tindrà les dimensions que s'especifiquen 
als plànols. 
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2.9.7.   Poliestirè expandit 

 

Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 
del PG-3. 

3.   UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 

 

3.1.   Treballs generals 

 

3.1.1.   Replantejament 

 

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 
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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. 

 

1.1.1.- Accés a les obres. 

 

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 a l’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. 

 

L’administració 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. 
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L’administració 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. 

 

3.1.3.   Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

 

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. 

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. 
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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. 

 

3.1.4.   Maquinària i mitjans 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 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. 
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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 separada-
ment, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

3.2.   Moviment de terres 

 

3.2.1.   Aclariment i estassada del terreny 

 

a) 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. 

 

b) Execució de les obres. 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 

3.2.1.a.   Enderrocs i demolicions 

 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG3. 

 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 
cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
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3.2.1.b.   Escarificació i compactació 

 

- 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. 

 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc 
per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 

3.2.1.c.   Escarificació i compactació de ferms existents 

 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop 
retirats els productes esmentats. 

 

3.2.1.d.   Neteja de paviments per rebre nous tractaments 

 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres existents a 
les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de 
millorar les condicions d’adherencia de les capes antigues amb les noves.  

 

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  

 

3.2.2.   Excavacions 
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3.2.2.a.   Consideració general 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 

 

3.2.2.b.   Excavació de terra vegetal 

 

- 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 
motoanivelladores 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 
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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. 

3.2.2.c.   Excavació en desmunt 

 

- Definició. 

 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, zones 
d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 
recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 
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, selecció 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) i a 
l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò 
indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
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- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 

- 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 en desmunt es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 

 

- Execució de les obres. 

 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 

 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 
ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 
bona execució. 
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En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran 
per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 

 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, 
o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació 
del preu d'aquesta unitat d'obra. 

 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 
palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a 
eixamplar. 

 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la 
roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el 
Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva 
aprovació.  

 

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- 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.  
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- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs als de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la 
pròpia obra, 

 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a 
la resta de l'obra o a tercers. 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del 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 voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  

 

- Drenatge. 

 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 

 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i 
lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran 
rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
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El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de 
les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

- Toleràncies. 

 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 
(25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha 
d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 
terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  
resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 
d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació cor-
responent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

        

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres 
i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les 
excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o 
menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 
cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 
realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, 
tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 

 

- Esllavissaments. 
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Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  

 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  

 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, 
estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de 
les barrinades.    

 

- Pretall. 

 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels 
talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall 
consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, 
suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi 
una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a 
excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents 
dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

3.2.2.d.   Excavació de rases, pous i fonaments 

 

- 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. 

 

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 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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- 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 límits 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. 

 

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.  
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3.2.3.   Terraplenats i rebliments 

 

3.2.3.a.   Terraplens o pedraplens 

 

- 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. 
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- 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. 

 

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. 
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- 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. 

 

3.2.3.b.   Rebliments localitzats 

 
- 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. 
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- 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 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. 
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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. 

3.2.4.   Acabats 

 

3.2.4.a.   Allisada de talussos 

 

- 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. 

 

3.2.4.b.   Aportació i  extensió de la terra vegetal 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 

 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 
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La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs 
que assenyali l'Enginyer Director. 

 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer 
una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la 
superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i 
anivellament del terreny. 

 

3.2.5.   Obres diverses 

 

3.2.5.a.   Camins d’accessos als talls 

 

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. 

 

3.2.5.b.   Proteccions d’escullera 

 

3.2.5.b.1.   Definició 

 

Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d'un conjunt, mineral en forma de 
mantell o repie, de pedres relativament grans procedents de excavacions en roca, sobre 
un talús preparat, formant una capa compacta, bé graduada i amb un mínim de buits.  

 

Serà d’aplicació l’article 658 del PG-3. 
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3.2.5.b.2.   Execució de les obres 

 
S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

Els talussos a ser protegits per l'escullera deuran presentar una superfície regular, i estar 
lliures de materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats.  

 

La pedra es col·locarà de forma que s’obtinguin les seccions transversals indicades en el 
Projecte. No s’admetran procediments de posada en obra que provoquen segregacions 
en l’escullera, ni mal al talús. 

El front de l'escullera serà uniforme i mancarà de lloms o depressions, sense pedres que 
sobresurtin o formin cavitats respecte de la superfície general.  

 

3.3.   Drenatge 

 

3.3.1.   Cunetes i baixants 

 

3.3.1.a.   Cunetes de formigó executades a l'obra 

 

- Definició. 

 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del 
PG-3. 

 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 

 

- Execució de les obres. 
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En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció 
cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

 

3.3.2.   Tubs i pericons  

 

3.3.2.a.   Pericons i pous. 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, 
maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 
l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 
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3.3.3.   Drens subterranis i material filtrant 

 

3.3.3.a.   Drens subterranis 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  

- La col·locació del dren. 

- El subministrament i col·locació del material filtrant. 

- 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 dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a 
allò que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó tipus HM-15. 

 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm 
per sobre de la generatriu superior del tub. 

 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 
sobrecàrregues de trànsit. 
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La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 
d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre 
la grava filtrant. 

 

3.3.3.b.   Rebliments localitzats de material filtrant 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 
quan siguin necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als 
plànols. 

 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui 
aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les 
condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
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El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de 
situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix 
nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament 
acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 

 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 

 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les 
primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin 
els equips de moviment i compactació de terres. 

 

3.4.   Afermats 

 

3.4.1.   Tot-ú artificial 

 

-Definició. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

- Extensió de tongada. 
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La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 
haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 

- Densitat. 

 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) 
la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts 
de transició de peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle 
de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

 

- Control de qualitat. 

 

Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ 
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Es realitzaran els següents assaigs: 

 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ 

 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 

 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
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- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat proctor modificada. 

 

3.4.2.   Terra estabilitzada amb ciment 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 
mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

- Mètode de mescla a central. 

 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 
necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així 
com per assegurar l'homogeneïtat del producte. 
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b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

 

- Curat de la mescla. 

 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un 
reg de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec 
de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents 
cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà 
modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

3.4.3.   Mescles bituminoses 

 

3.4.3.a.   Mescles bituminoses en calent 

 

- Definició. 

 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el 
lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 
hora (120 T/H). 

 

b) ESTENEDORES: 

 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que 
siguin aprovats per l'Enginyer Director. 

 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 
base com la intermèdia i de trànsit. 

 

Com a mínim estarà composta per: 

 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix 
i quantitat estesa. 
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- Execució de les obres. 

 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 
l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 

 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els 
àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
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Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

 

b)  ESTESA DE LA MESCLA. 

 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 

 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció 
d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació 
existents. 

 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la 
regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 

 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció 
del tràfic. 

 

- Trams de prova. 

 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus 
de mescla. 
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Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat 
un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie 
de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 

a) GRANULOMETRIA: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa 
total dels àrids) les següents: 

 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 
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A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de 
capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat 
Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 

 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 

- Control de qualitat. 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 
mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 

 

a.2) Àrids: 

 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
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- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 

 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 
segons NLT-358/74. 

 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons 
NLT-174/72. 

 

a.3) Filler: 

 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 
sobre cada una d'elles: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
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b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

b.1) Fabricació: 

 

Mescla d'àrids en fred. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel 
matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

Mescla d'àrids en calent. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

Mescla bituminosa. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel 
matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, 
semidenses i gruixudes. 
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 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

 

Cada setmana: 

 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per 
a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 

Temperatura. 

 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 

 

b.2) Posada en obra: 

 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en 
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 

b.3) Producte acabat: 

 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament: 

 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 
podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
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 - 8 determinacions de gruixos. 

 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 
542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent 
(98%). 

 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) 
mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

 

- Toleràncies geomètriques. 

 

a) DE COTES I AMPLADA: 

 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 
15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 

 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà 
de ser inferior a la teòrica. 

 

b) DE GRUIX: 
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El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella 
a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al 
cent per cent (100%). 

 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció 
tipus dels Plànols. 

 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma 
NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no 
haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 

 

3.4.4.   Regs i tractaments superficials 

 

3.4.4.a.   Regs d'emprimació 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Dosificacions. 
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A efectes de dosificació, proposem la següent: 

 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus 
ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

 

- Execució de les obres. 

 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

- Limitacions de l'execució. 

 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

 

3.4.4.b.   Regs d'adherència 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

 

- Aplicació del lligant bituminós. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució de les obres. 

 

S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 
891/2004, amb les següents prescripcions addicionals: 

 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons 
el Director d'Obra. 

 

A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà 
preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà 
autoritzar altres sistemes prèvia justificació. 

 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , 
en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les 
condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió 
asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de 
menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es 
realitzaran els següents assaigs: 

 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de 
qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície 
durant l'estesa del lligant. 

 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per 
cent (±10%) de la dotació exigida. 

 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la 
qualitat dels regs d’adherència. 

 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això 
s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en 
la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una 
biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, 
solament està sotmès a un esforç tallant. 

 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues 
(2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no 
superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera 
aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents 
(2500) metres quadrats. 

 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per 
dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de 
manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del 
cantó superior del mateix. 
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L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces 
en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; 
sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es 
col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que 
sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant 
i el moment flector és pràcticament nul. 

 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de 
la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot 
corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 

 

τ = (P/2) / S 

 

essent, 

 

 τ = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

 S = Superfície de la secció transversal, mm2 

 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el 
moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 

 

Resultats 

 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

 



  Plec de condicions tècniques 

147 
 

τ  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 

 

Citeris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el 
componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 

 

TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 

     (MPa) 

Trànsit-Intermèdia   0.6 

Intermèdia-Base   0.4 

Base-Base    0.3 

 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

 

• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la 

capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda 

per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de 

deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 

 

• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per 

cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 

d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior 

de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 

 

 

 

 

5 mm 5 mm 
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Figura 1. 
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b) Recolzament superior 
 

Figura 3. 

 

3.5.   Armat 

 

3.5.1.   Armadures passives en formigó armat i pretesat 

 

3.5.1.a.   Els especejaments 

 

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. 

 

3.5.1.b.   Els separadors 

 

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. 

 

3.6.   Formigonat 

 

3.6.1.   Aspectes generals 
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- 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. 

- 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.  

3.6.2.   Pla de formigonat 

 

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: 
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- 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 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. 
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Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense 
les instruccions de la direcció d'obra. 

 

3.7.   Elements auxiliars 

 

3.7.1.   Encofrats i motlles 

 

- 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 
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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 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. 

 

3.7.2.   Cindris 

 

- Definició. 

 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
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- Preparació del fonament del cindri. 

- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 
aparells de descens del cindri. 

- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 

- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 

- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la 
ràpida i correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials. 

 

Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'expe-
riència. En tot cas, el projecte de cindri haurà d'especificar la naturalesa, característiques, 
dimensions i capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 

 

- Execució. 

 

Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al 
seu muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions 
d'anivellament per constatar que els punts de recolzament de l'encofratge de la cara inferior 
de l'estructura s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 

 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 

 

Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 

 

El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
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L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que com-
posin el descimbrament. 

 

3.8.   Senyalització i abalisament 

 

3.8.1.   Marques vials 

 

3.8.1.a.   Definició 

 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la 
calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 
1 (marques viàries convencionals). 

 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director 
de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han 
d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits 
autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-
les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment 
fins a la recepció provisional. 

 

3.8.1.b.   Maquinària d’aplicació 

 

La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del 
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paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els 
mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà 
les característiques tècniques següents: 

 

Característica Valor definitori 

Tipus de tracció Autopropulsada 

Potència mínima 36 CV 

Capacitats 

simultànies 

d’actuació  

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 

Circulant a 5 Km/h 

Salvant rampa del 8% 

Amb cabals de 12 l/min de pintura 

                       i   7 l/min de 

microesferes 

Mantenint constants les pressions 

d’aplicació. 

Autonomia Capacitats dels dipòsits: 

De pintura 

.............................................320 l 

(proveït d’agitador automàtic i 

filtre) 

De microesferes de 

vidre.......................200 l 

Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 

Sistema de tall de flux automàtic i 

sincronitzat de totes les pistoles, 

accionable des de quadre de 

comandament. 

 
Característica Valor definitori 

Control de la 

dosificació 

- CAD (Control Automàtic de 

Dosificació).- 

- CVD (Control Visual de Dosificació).- 

Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat 
deu assegurar que la dosificació de 
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l’aplicació, independentment de la 
velocitat de desplaçament de la màquina, 
se mantingui entre el 95% i el 105% de la 

dotació especificada. 

Aplicadors de 

microesferes de 

vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats 
de manera que, durant l’aplicació 
(circulant a velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), 
cobreixin tota la superfície de la marca 
viària pintada. 

Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 

Aplicadors de 

pintura 

Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 

i 40 cm d’amplada constant i ben perfilada, 

sense fer servir discos limitadors ni altres 

elements que produeixin residus. 

Termòmetres i 

higròmetres 

La màquina estarà proveïda de medidors 

fiables de la temperatura i humitat 

atmosfèriques, i també de la temperatura 

del paviment. 

Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que 

permeti rentar de manera ràpida els circuits 

pels que corren els materials. El líquid 

resultant de la neteja serà recollit dins d’un 

tanc o contenidor disposat a l’efecte per al 

seu reciclat, quedant prohibit vessar-lo a 

l’exterior. 

 

3.8.1.c.   Dosificacions per aplicació 

 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de 
color blanc i amb les dotacions següents: 
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Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i 
en tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

 

3.8.1.d.   Característiques essencials 

 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, 
son els següents:  

CARACTERÍ

STICA 

FACTOR 

MESURAT 

NORMA APARELL 

MESURA 

Visibilitat 

nocturna 

Coeficient de 

retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  

Angle d’il·luminació:  

3.5º 

Angle 

d’observació:4.5º 

Il·luminant:    CIE 

tipus A 

Visibilitat 

diurna 

Coordenades 
cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància 

(β) 

Relació de contrast 
(Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             
45/0 

Il·luminant             D 
65 

Observador patró     
2º 
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Resistència a 

l’esllavissamen

t  

Coeficient de 
resistència a 
l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

 

3.8.1.e.   Execució 

 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 
relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius 
meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques 
viàries existents. 

 

3.8.1.f.   Control de qualitat 

 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 

 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
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3.8.1.f.1.   Control de recepció dels materials 

 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que 
haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan 
consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  

 

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi 
de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori 
acreditat farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de 
verificació següents: 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATER

IAL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 

Resistència al sangrat 

(Pintura aplicada a 720 

g/m2±10% sobre proveta de 

betum estándar i celofan). 

UNE 135 201 Relació de contrast > 

0,96 

Estabilitat en envàs plé. 

(18 hores a 60ºC±2ºC). 

UNE 48 083 Variació de consistència 

≤ 5 KU. No hi hauran 

pells, qualls ni dipòsits 

durs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTUR

A 

Envelliment artificial accelerat 

(168 hores partides en cicles 

de 8 hores de radiació UV 280 

nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 

4 hores de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran 

dins del polígon 

especificat en UNE 135 

200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 
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Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 400 µm ± 40 µm 

amb aplicador Dr. Blade sobre 

3 provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat i mantingudes 

horitzontals 150 hores en 

estufa a 45ºC ± 2ºC amb 

ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 

10% en pés. 

β no variarà en més de 

0,03. 

 

Temps de secat (“no pick up” 

per rodatge) 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 

Rc (groga) ≥ 0,90 

Color.  

(Preparar proveta 

desengrasada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb 

pel·lícula de 350µm±35µm, i 

mantenir horitzontal 168 hores 

a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat protegida del sol i 

de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromátiques de cada 

color han de ser dins del 

polígon assenyalat a la 

norma UNE 135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta preparada com 

la de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATER

IAL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 

Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 

Resistència a fluir. 

(Con de material mantingut 

24 hores a 60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 

Color. 

(Preparar proveta a 2600 

g/m2 sobre suport llis i fàcil 

de desprendre, i mantenir 

horitzontal 24 hores a 23ºC ± 

2ºC i 50%±5% d’humitat 

protegida del sol i de la 

pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromátiques de cada 

color han de ser dins del 

polígon assenyalat a la 

norma UNE 135 200/1. 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta preparada 

com la de color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 

Groga β≥0,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO

PLÀSTI

C 

D’APLI

CACIÓ 

EN 

CALEN

T 

Estabilitat a la calor. (6 hores 

a 200ºC±2ºC). 

UNE 135 221 β no variarà en més de 

0,03. 
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Envelliment artificial 

accelerat. 

(Preparar proveta 

desengrasada d’alumini de 

150*75*0,6 mm amb 

pel·lícula a 2600 g/m2, i 

mantenir horitzontal 24 hores 

a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 

d’humitat protegida del sol i 

de la pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles 

de 8 hores de radiació UV 

280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC 

i de 4 hores de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran 

dins del polígon 

especificat en UNE 135 

200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 45ºC 

± 2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 10% 

en pés. 

β no variarà en més de 

0,03. 

 

 

  

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

MATER

IAL 

ASSAIG NORMA 

D’ASSAIG 

CONDICIONS 

D’ACCEPTACIÓ 
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Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja 

amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula 

durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de 

capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 

Temps de secat (“no pick 

up” per rodatge) 

(Sobre proveta de vidre de 

100*200*3 mm). 

UNE 135 202 ≤ 30 minuts 

Color. 

(Sobre proveta 

desengrasadad’alumini de 

150* 75 * 0,6 mm 

mantinguda horitzontal 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 

50%±5% d’humitat 

protegida del sol i de la 

pols). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Les coordenades 

cromátiques de cada color 

han de ser dins del 

polígon assenyalat a la 

norma UNE 135 200/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀSTI

C 

D’APLI

CACIÓ 

EN 

FRED 

Factor de lluminància. 

(Sobre proveta igual a la de 

color). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  

Blanca β≥0,84 

Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial 

accelerat. 

(Preparar tres provetes com 

les de color, deixant-ne una 

de referència, i mesurar el 

color i factor de luminància 

de totes tres). 

(Amb observador – patró 2º, 

geometria de mesura 45/0 i 

illuminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles 

de 8 hores de radiació UV 

280 nm i 315 nm a 60ºC±3ºC 

i de 4 hores de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251 β no variarà en més de 

0,03. 

Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 

del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 

El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 

provetes de metacrilat de 

100*200*10 mm, secades 

horitzontals 24 hores a 23ºC 

± 2ºC i 50%±5% d’humitat 

relativa. 

UNE 48 144 

mètode 1 

procediment A. 

Introduïda 48 

hores en solució 

de OHNa al 

10% en pés. 

β no variarà en més de 

0,03. 

 

 

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de 
qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, 
segons norma UNE-EN-1423. 

 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

 

- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de 
verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels 
assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
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- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol 
de materials d’aquest Plec. 

 

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En 
aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament 
fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet 
aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb 
material acceptat, al seu càrrec. 

 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors 
assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats 
sempre que ho consideri oportú. 

 

3.8.1.f.2.   Control de l’aplicació 

 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran 
controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les 
dosificacions marcades.  

 

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, 
com si no. 

 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una 
sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de 
la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada 
punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta 
metres entre si (30 o 40 m). 

 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 
següents: 
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- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum 

total, devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci
1/2), una pressa de 

mostres dels materials emprats.  

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, 
al que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de 
control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 

 

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 
d’aquests casos: 

 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, 
sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la 
norma UNE 135 200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les 
planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats 
en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 
paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran 
sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls 
esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la 
verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 

 

3.8.1.f.3.   Control durant el període de garantia 

 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula 
següent. 
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PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retrorreflexió  

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

lluminància 

(β) 

 

 

TIPUS DE 

MARCA 

A 30 

dies 

A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

 

 

SRT 

Permanent 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(groga) 

150 0,20 0,45 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien 
estat les rebutjades. 

 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg 
del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 

3.8.2.   Pretils  

 

Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre 
Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció 
general de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 

 

Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols 
del Document num. 2. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 

 

- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 
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- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 

 

- Armadures i formigó 

 

- Montants i passamà metàl·lic 

 

- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la 
tonalitat fixada pel Director de les Obres. 

 

- Captafars. 

 

- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del 
pretil. 

 

3.8.3.   Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal 

 

3.8.3.a.   Definició 

 

Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques 
viàries, capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors 
per tal d’avisar, guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o 
més peces i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o 
incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o bidireccional, quedant excloses 
les ominidireccionals. 

 

Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: 
l’adquisició dels captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i 
emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la 
superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del fabricant i 
la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i 
mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat demanada i en el 
termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
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3.8.3.b.   Control de qualitat 

 

S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 

 

3.8.3.b.1.   Control de recepció dels captafars retrorreflectants 

 

Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta 
d’acord amb lo assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i 
marques admesos per ser emprats a l’obra. 

 

Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de 
l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del 
Director d’Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres 
representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a 
un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs 
de contrast, si fos necessari.  

 

Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 
20.000 unitats, estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar 
aquella quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 

Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no 
compleixin les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de 
retrorreflexió, factor de lluminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran 
presentar-se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, 
acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les defectuoses. 

 

3.8.3.b.2.   Part diari d’execució 

 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 

- Data. 

- Localització de l’obra i estat de la superfície. 

- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 

- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
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- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director 

d’Obra, poguessin afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 

 

3.8.3.b.3.   Control de la unitat acabada 

 

Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de 
captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 

 

L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de 
captafars instal·lats. 

 

Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 

- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del 

paviment. 

- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en 

corba, han perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 

 

Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou 
pel Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de 
qualitat de recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 

 

3.8.3.b.4.   Període de garantia 

 

Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest 
Plec, estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 
anys) des de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 

 

Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de 
la fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
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El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) 
mesos abans si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de 
sis mesos abans de la data per instal·lar-los. 

 

3.8.4.   Abalisament 

 

3.8.4.a.   Definició 

 

Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i 
grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, 
amb la finalitat de: 

 

- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de 
senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de 
circulació), 

- advertir de les corrents de circulació possibles,  

- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  

- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals 
dels vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 

 

Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del 
PG-3 contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), 
article al que deuran subjectar-se, són: panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex 
i balises cilíndriques. 

 

3.8.4.a.1.   Panells direccionals 

 

Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als 
usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments 
tant siguin temporals com permanents. 

 

Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no 
reflectants i de les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la 
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marca AENOR i els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals verticals 
retrorreflectants en aquest Plec. 

Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com 
també els pals de suport. 

 

3.8.4.a.2.   Captafars sobre barrera metàl·lica 

 

El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels 
materials de les lames de cartells verticals retrorreflectants. 

 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 

 

No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 

 

3.8.4.b.   Col·locació 

3.8.6.b.1.   Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada 

 

Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en 
formigó, i deuran resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 

 

3.8.6.b.2.   Captafars 

 

La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de 
color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

 

La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de 
circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures. 
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Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o 
sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d'alçada. 

 

3.8.4.c.   Control de qualitat. 

 

S’aplicarà sobre els panells direccionals i captafars, en aplecs i instal·lats. 

 

Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on 
figuraran els conceptes següents, com a mínim: 

 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra i estat de la superfície. 

- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per 
tipus: panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars. 

- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir 
en les característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 

 

3.8.4.c.1.   Control de recepció 

 

Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà 
on apareguin les dades següents: 

 

- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 

- Identificació de la fàbrica productora. 

- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
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- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus 
d’element. 

- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o 
distintiu de qualitat, de cada subministrament, si s’escau. 

 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se 
corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 

 

Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o 
distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no 
disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest 
mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 

 

3.8.4.c.2.   Control de la unitat acabada 

 

El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els 
elements disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada 
tipus d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 

 

Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 

 

- Característiques generals. 

 

- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 

13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la 

Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

- Localització de l’emplaçament: 

 

- Carretera 

- PK 
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- Sentit 

- Marge 

 

- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 

 

- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 

 

- Dimensions. 

 

- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), 
segons norma UNE 135 332. 

 

- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons 

norma UNE 135 332. 

 

- Observacions. 

 

- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 

 

- Pals:  

- Nombre 

- Secció 

- Tipus de perfil 

- Fabricant i data de fabricació  

- Observacions 

- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 

- Nombre 

- Observacions 

- Ancoratges: 

- Nombre  

- Tipus 
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- Observacions. 

- Aspecte i estat físic general: 

- Rascades 

- Cops 

- Abonyegaments 

- Enfarinats 

- Despreniments 

- Corrosions 

- Altres desperfectes 

 

- Característiques de les zones retrorreflectants: 

- Coordenades cromàtiques (x, y) 

- Factor de luminància, β en tant per u 

- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 

 

- Característiques de les zones no retrorreflectants: 

- Coordenades cromàtiques (x, y) 

- Factor de luminància, β en tant per u 

- Lluentor especular, en % 

 

- Gruix de plaques i lamel·les: 

- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 

- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 

- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm 

 

- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 

- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 

- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 

 

Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan: 
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- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no 
presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  

- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, 
luminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  

- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 

 

Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció ja esmentat. 

 

3.8.6.d.   Període de garantia 

 

Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un 
mínim de tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) 
des de la d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest 
Plec, i mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni 
cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 

 

El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 
abans de la data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de 
conservació i emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat 
fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions 
adients. 

3.8.5.   Pretils  

 

Els pretils a disposar a totes les estructures i murs cumpliran les disposicions de l’Ordre 
Circular 321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció 
general de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques. 

 

Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols 
del Document num. 2. 
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Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 

 

- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 

 

- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 

 

- Armadures i formigó 

 

- Montants i passamà metàl·lic 

 

- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la 
tonalitat fixada pel Director de les Obres. 

 

- Captafars. 

 

- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del 
pretil. 

 

3.9.   Obres diverses 

 

3.9.1.   Impermeabilització de taulers 

 

- Definició. 

 

Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a l'impermeabilització de 
taulers de pons mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 

 

- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 

- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
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- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Materials. 

 

Betum: tipus B 40/50 

Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. 
Haurà de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 

Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% de 
matèria inert. 

 

Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 

 

Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 

 

A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels 
límits que a continuació s'indiquen: 

 

  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 

  CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 

  FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 

 

Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exac-
titud dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 

 

Cisterna:      Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i 
exemptes de crostes i altres impureses. 
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No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una 
temperatura entre 190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva 
totalitat. 

 

La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 

 

En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 

 

Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar 
comprès entre: 90° i 125° C. 

 

El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 

 

a)    Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 

 

- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 

- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 

 

b)    En cas de màstic prefabricat: 

 

- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 

- Un cop, per dia al menys a l'inici de la col·locació en obra. 

 

La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades 
constantment i fins a acabar la col·locació. 

 

- Execució. 

En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a 
l'impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície 
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uniforme i amb pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que 
la puguin retenir. 

 

L'estès del màstic serà manual: 

 

Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a 
tractar amb emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant 
de 0,250 kg/m2, i en cap cas superior a 0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una 
obertura de malles compresa entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de betum i col·locada sense 
solució de continuïtat. 

 

Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 

 

Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels 
quals presenti una superfície llisa i uniforme. 

 

L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es 
presentin rugoses en excés. 

 

La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular 
indiqui l'Enginyer Director. 

 

En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 

 

La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 

 

Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre 
aquest mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de 
materials i el treball o pas sobre aquest. 
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3.9.2.   Planxa de porexpan 

 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra compren: 

 

- El subministrament de les planxes de porexpan. 

- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 

- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 

- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

- Execució. 

Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer 
Director de les Obres. 

 

Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-
3. 

 

La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 
dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant 
el subsegüent procés de formigonat. 

 

3.9.3.   Proves de càrrega 

 

- Vehicles. 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren 
de càrregues que formen, al del projecte. 

 



  Plec de condicions tècniques 

185 
 

- Execució. 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la 
prova es comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, 
aconseguides durant la seva execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes 
en el projecte de la prova de càrrega. 

 

En cas que en dit amidament i comparació sorgissin dubtes raonables sobre el bon 
comportament de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de 
formacions en determinades fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de 
comparar-los amb els seus valors teòrics deduïts del càlcul. 

 

El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts 
de la secció  transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció 
central de  cadascuna de les obertures. 

 

3.9.4.   Elements prefabricats 

 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els 
plànols i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria 
hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels 
materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, 
incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de 
l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del 
Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a relaitzar. 
També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels 
materials del prefabricat. 

4.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

4.1.- Moviment de terres 

 

4.1.1.- Treballs preliminars 

 

4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada 
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L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 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. 

 

4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions 

 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa 
coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres 
cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència 
entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades fina-
ls, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta 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. 

 

4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació 

 

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. 
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4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents 

 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 

 

4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada 
amb aigua a pressió de paviment bituminós existent. 

 

4.1.2.- Excavacions 

 

4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal 

 

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. 
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4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació 

 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans 
de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 
convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, 
sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 
entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 
plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resul-
tants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes 
necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

 

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 les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 
i inclou el pretall. 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 i 
voladura que aparegui a l’obra. 

 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
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4.1.2.c.- Excavació de rases, pous i fonaments 

 

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 verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de 
fonament, és determinada 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 l'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 del codi G222U002 correspon a l’excavació a les obres de drenatge, i el del codi 
G222U003 a l’excavació de les sabates de l’estructura. 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. 

 

4.1.3.- Terraplens i rebliments 
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4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens 

 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència 
entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a 
l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per 
talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 

 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 

 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” 
si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les 
zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 

 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 
procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la 
preparació de la base de terraplè. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus. 

 

4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat 

 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els 
volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de 
fons de l’excavació. 
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L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre 
de Preus. 

 

4.1.3.c.- Rebliments localitzats 

 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 

 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus. 

4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 

 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest 
plec. 

 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, 
tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  

 

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

 

4.1.4.- Acabats 

 

4.1.4.a.- Allisada de talussos 

 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs 
dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

 

4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts 
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Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en 
excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra 
indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera 
inclòs dins de les unitats de desmunt. 

 

El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

 

- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, 
amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 
l’abocador o lloc d’ús. 

 

4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal 

 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els 
previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. 
L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

 

4.1.5.- Obres diverses 

 

4.1.5.a.- Camins d’accessos als talls 

 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per 
la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

 

 

4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 
 

Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i 
estreps o dels talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment 
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executats mesurats segons les dimensions teòriques que figuren als planols de projecte o 
que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres. 

 

4.2.- Drenatge 

 

4.2.1.- Tubs, pericons i buneres 

 

4.2.1.a.- Pericons i pous 

 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i 
formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat 
i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   

 

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de pou. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que 
figura en el Quadre de preus. 

 

4.2.1.b.- Claveguerons de formigó 

 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de 
la canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, 
inclòs la base i el reblert de formigó. 

 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran 
i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on 
s’inclouen els brocs laterals d’entrada i sortida. 
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4.2.1.c.- Tubs de PVC 

 

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, 
mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a 
tal efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació 
del tub, la formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el 
reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en 
aquesta unitat d’obra a excepció de l’exacavació i el reblert de la rasa. 

 

4.2.1.d.- Drens 

 

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou 
tots els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el 
rebliment de material filtarnt i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la 
preparació de la solera d’assentament, el formigonat de la solera. 

 

4.2.1.e.- Brocs i enmacats 

 

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. 
Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge 
longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 

 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 
15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de 
gruix. 

 

4.2.1.f.- Desguassos de tauler 

 

S'amidaran i abonaran per unitats (ud) de sumiders realment col·locats segons plànols, si 
ho han estat d'acord amb aquest projecte i amb la Direcció Facultativa.  
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Els preus d'abonament seran els corresponents del Quadre de Preus. 

 

Els preus inclouen la reixeta i el marc, la cazoleta, l'embut i el tub de sortida, el tub de 
PVC perdut, la pintura i proteccions, soldadures, instal·lació i muntatge, i quants 
mitjans, materials, maquinaria, mà d'obra i operacions fossin necessaris per a la correcta 
i completa execució dels unitats d'obra. 

 

4.2.2.- Drens subterranis material filtrant 

 

4.2.2.a.- Drens subterranis 

 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, 
mesurats al terreny. 

 

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics 
segons la secció de cada dren. 

 

El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. 
En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt correspo-
nent d'execució del dren subterrani. 

 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta 
unitat d'obra. 

 

4.2.2.b.- Rebliments localitzats de material filtrant 

 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts 
com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans 
d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als 
plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
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D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 
drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre 
de preus. 

 

4.2.3.- Desguassos 

 

Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre 
de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desguàs i la seva correcta 
connexió amb la resta d’elements de drenatge. 

 

4.3.- Afermats 

 

4.3.1.- Capes granulars 

 

4.3.1.a.- Tot-u artificial 

 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

4.3.1.b.- Terres estabilitzades amb ciment 

 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 
realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades 
als Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que 
acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
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El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a 
partir dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de 
control. 

 

4.3.2.- Mescles bituminoses 

 

4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent 

 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos 
següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el 
betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la 
preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran 
d'abonament les escreixes laterals. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà 
per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les 
dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional 
de la fabricació, transport i col·locació. 

 

4.3.3.- Regs i tractaments superficials 

 

4.3.3.a.- Regs d'emprimació 

 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus 
que figuren als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

4.3.3.b.- Regs d'adherència 
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Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 

segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

4.3.4.- Solciment 

  

La preparació de la superfície existent es considerarà inclosa en la unitat d'obra 

corresponent a la construcció de la capa subjacent i, per tant, no donarà lloc al seu 

abonament per separat.  

 

L'execució dels materials tractats amb ciment, inclosa l'execució de juntes en fresc, 
s'abonarà per metres cúbics (m3) realment fabricats i col·locats en obra, amidats en els 
Plànols de seccions tipus. L'abonament de l'àrid, ciment i de l'aigua emprats en la 
mescla es considerarà inclòs en el de l'execució. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent del Quadre de Preus. 

 

4.4.- Estructures de formigó 

 

4.4.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat 

 

4.4.1.a.- Armadures passives 

 

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 incrementada per cap 
concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 
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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 correspo-
nent. 

 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

4.4.2.- Formigons 

 

4.4.2.a.- Formigó en massa o armat 

 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

 

- 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 con-
sidera 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. 
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4.4.3.- Elements auxiliars 

 

4.4.3.a.- Encofrats i motlles 

 

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. 

 

4.4.3.b.- Cindris 

 

A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el 
volum realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi 
l'Enginyer Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 

 

En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 

 

S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 

4.5.- Obres vàries 

 

4.5.1.- Impermeabilització de taulers 

 

Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de 
preus. 

 

4.5.2.- Planxa de porexpan 
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Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 

 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

4.5.3.- Proves de càrrega 

 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (u) de prova realitzada a cada 
estructura segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de 
preus. 

 

Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la 
mala execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament 
fent-se càrrec de totes les despeses el contractista. 

 

4.5.4.- Suports de material elastomètric 

 

Els suports de material elastomètric s’abonaran per decimetre cúbic (dm3) de volum de 
neopré, quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de 
tefló i/o els ancoratges segons la tipologia del suport. 

 

4.6.- Senyalització i abalisament 

 

4.6.1.- Marques vials 

 

Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per 
aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
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4.6.2.- Senyalització vertical 

 
4.6.2.a.- Senyals verticals de codi 

 

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, 
s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) 
realment re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

 

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, 
segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests 
marges d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats 
(m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu 
corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

 

4.6.2.b.- Plaques i panells d’alumini 

 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres 
quadrats (m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre 
de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció 
d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

- Els càlculs resistents del senyal. 

- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

 

4.6.2.c.- Pals de suport i fonaments 
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Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport 
de senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, 
s’amidaran pel nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del 
preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 

 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per 
metres lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el 
Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per 
unitat (u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta 
unitat d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons 
les mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o 
en les ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols 
de projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 

- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- Els càlculs resistents del fonament. 

- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la 

seva implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
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4.6.2.d.- Pòrtics  

 

Els pòrtics s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de braços 
al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà 
comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen 
els fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de 
Preus nº 1. 

 

4.6.3.- Barrera de seguretat 

 

Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; 
amb o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos 
cares;...) esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, 
captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la 
suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports 
extrems del tram a nivell. 

 

Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, 
pals, cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les 
unitats realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

 

4.6.4.- Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 

 

L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà 
per el nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. 
S’abonaran per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de 
Preus nº 1. 

 

4.6.5.- Abalisament 

 

Els panells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les 
peces de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran 
per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
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Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a 
part en estar inclosos a la barrera. 

 

4.7.- Seguretat viària i desviaments provisionals 

 

4.7.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada 

 

- 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. 
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Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 

senyalització abalisament. 

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. 

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. 

 

4.7.2.- Condicions del procés d’execució 

 

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. 
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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 
abalisaments 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. 

 

4.7.3.- Unitat i criteri d’amidament  

 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- 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. 

 

4.7.4.- Normativa de compliment obligatori 

 

- 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”. 
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- Reclament de Baixa Tensió. 
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1 .- MATERIALS BÀSICS 
 
1.1 .- METALLS 
 
1.1.1 .- ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUE S 
 
1.1.1.a.-DEFINICIÓ 
 
Es consideren compresos dins d'aquesta denominació tots els laminats, acers comuns al 
carboni o acer de baix aliatge fabricats per qualsevol dels procediments usuals: 
convertidor àcid o bàsic, conversió per bufat amb oxigen (procés LD etc.)                                              
Martín Siemens, forn elèctric.  
L'acer laminat a utilitzar serà el denominat com a S 355 J2 W+N per a les xapes,  S 355 
JO per als perfils laminats tancats i S 275 JO per perfils laminats oberts.  
 
 1.1.1.b. - COMPOSICIÓ QUIMICA  
 
Les característiques químiques dels acers seran les especificades en la Norma UNE-EN 
10025:1994. 
 
Meteorització de treball  
 
En presència d'humitat i l'aire, tots els acers de baix aliatge tenen una tendència a la 
corrosió, la taxa dels quals depèn de l'accés d'oxigen, l’ humitat i els contaminants 
atmosfèrics a la superfície de metall. Atès que el procés avança, la capa d'òxid forma 
una barrera a l'entrada d'oxigen, l’ humitat contaminats, i la taxa d'oxidació s'alenteix.  
 
Les capes d'òxid format en la majoria dels acers estructurals convencionals es desprenen 
de la superfície del metall després d'un moment crític, i de nou comença el cicle de la 
corrosió. Per tant, la taxa d'oxidació progressa com una sèrie de corbes d'aproximació 
gradual a una línia recta, el pendent de la qual depèn de l'agressivitat del medi ambient. 
 
Amb l'acer d'intempèrie (o resistent a la corrosió), el procés d'oxidació s'inicia de la 
mateixa forma, però els elements específics d' aliatge en l'acer produeixen una capa 
d'òxid estable que s'adhereix al metall base, així com als pors. Aquesta rovell patina, es 
produeix una barrera protectora, la qual cosa impedeix un major accés d'oxigen i la 
humitat. 
 
La reducció resultant en avaluacions en temps real a la corrosió  es veu clarament al la 
figura següent: 
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Figura 1.1.1.b.1. Avaluació de la corrosió en el temps 

 
1.1.1.c. - CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 
 
Les característiques mecàniques dels acers seran les especificades en la Norma UNE-
EN 10025:10025. 
 
Els laminats d'acer a utilitzar en la construcció d'estructures, tant en els seus elements 
estructurals com en els d'unió compliran les condicions exigides per la Norma UNE-EN 
10027 de designació d'acers, sent en el cas de les xapes, de qualitat S 355 J2 W+N 
(Acer Cor-Ten) i en el cas dels perfils laminats, S 355 JO per perfils oberts i S 275 JO 
per perfils tancats.  
 
Aquests acers són acers d'alta resistència i baix aliatge, que sota condicions 
atmosfèriques normals donen una major resistència  a l'oxidació en comparació amb la 
dels acers al carboni ordinari manganès. L’envelliment dels acers són generalment 
especificats a la norma BS EN 10025-2:2004.  
 
L'estructura d'acer ha de ser homogènia, aconseguida per un bon procés de fabricació i 
per un correcte laminat, que està exempta de defectes que perjudiquin la qualitat del 
material.  
 
Els productes laminats tindran superfície llisa sense defectes superficials d'importància 
que afectin la seva utilització. Les irregularitats superficials com ratllats, plecs i fissures 
seran reparades mitjançant procediments adequats prèvia aprovació de la Direcció 
d'Obra.  
 
Seran admissibles els defectes superficials quan, després de suprimir per esmerilat, el 
perfil en qüestió compleixi les toleràncies exigides.  
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Els assaigs i comprovacions anteriors, així com la presència dels agents de la Direcció 
d'Obra, no podran al·legar com descàrrec de cap de les obligacions imposades, podent 
fins després del muntatge, rebutjar les peces que fossin reconegudes defectuoses des del 
punt de vista de l' treball o de la qualitat.  
 
 
- Elèctrodes  
 
En la soldadura automàtic amb arc submergit, només s'utilitzaran les combinacions de 
filferro i fundent que produeixin soldadures que, si més no, compleixin els valors exigits 
al metall base.  
 
Amb aquesta finalitat el contractista efectuarà les corresponents homologacions i proves 
sobre el metall dipositat, que estaran d'acord amb les combinacions d'elèctrode i flux.  
 
Les varetes per soldadura automàtic amb arc submergit estaran d'acord amb 
l'especificació AWS A5-17, AWS A5.1 i AWA A5.5 i amb la norma AWS D.1-1 pel 
que fa al tipus d'acer a soldar. 
  
A més, en el cas de soldadura d'acer estructural a armadura, els elèctrodes hauran de 
complir amb AWS D12.1.  
 
- Connectors  
 
Els connectors seran de les dimensions especificades en els plànols.  
 
El material base és acer amb baix contingut de carboni, de manera que es garanteixi la 
qualitat de la soldadura. Les característiques mecàniques exigibles a l'acer, una vegada 
que aquest ha estat tractat, són les que s'indiquen a continuació:  
 
- Límit elàstic mínim 345 N / mm ²  
 
- Tensió mínima de trencament 450 N / mm ²  
 
- Allargament mínim en trencament mesurat en proveta normalitzada de longitud 00 
15%  
 
- Relació entre la tensió de  1,20≥ruptura i el límit elàstic   
 
 
Es soldar en obra o taller amb soldadura per arc elèctric amb control automàtic de 
temps.  
 
Prèviament al començament dels treballs, el Contractista haurà de preparar i homologar 
un procediment de soldadura, així com presentar els certificats del material i del sistema 
a emprar.  
 
 
Es realitzaran assaigs previs (en nombre de 6) per a comprovar la resistència i la 



  Plec de condicions tècniques 
 

7 
 

ductilitat dels connectors mitjançant assajos a tall de la unió connector-formigó, per a 
això es simularan les condicions reals d'execució en obra pel que fa a qualitat i 
geometria dels elements, realitzant provetes segons BS 54000: Part 5: 1979, o segons la 
prenormatives Europea ENV 1994-1 -: 1992.  
 
Les soldadures s'executaran amb casquets ceràmics de protecció.  
 
 
1.1.1.d.- RECEPCIÓN 
 
El director de les obres podrà, al seu criteri, exigir els assaigs de recepció o acceptar en el 
seu lloc el certificat de garantia de la factoria siderúrgica subministradora. 
  
El control de recepció dels materials es realitzarà mitjançant ultrasons, tal com 
s'especifica en la Norma UNE-EN 10160:2000, per assegurar que l'acer pot ser classificat 
en el grau A.  
 
En els assaigs de recepció hauran d'ajustar al que preveu la norma UNE 36.080 agregant 
sempre una anàlisi química per a la comprovació dels continguts de carboni, sofre i 
fòsfor.  
 
Tots els materials recollits disposaran de certificats emesos pel fabricant, en què s'acrediti 
el compliment de tots els requisits establerts per la Norma del material corresponent 
(característiques mecàniques, químiques, identificacions, etc.). Aquests certificats, segons 
Euronorma 21, seran presentats al Director d'Obres amb anterioritat a la utilització dels 
materials.  
 
Es prohibeix l'ús de materials que no tinguin certificat acreditatiu de la seva qualitat. Si 
per raons de força major fos necessària la seva utilització, autoritzada pel director de les 
obres, aquests materials haurien de ser objecte de programes específics de contraensayos, 
per tal de verificar les seves característiques.  
 
Els certificats de garantia hauran de cobrir la totalitat de materials emprats i correlacionar 
biunívocament les qualitats especificades amb els materials subministrats. Hauran de tenir 
el segell i signatura representatius de l'entitat que emeti aquests certificats.  
 
Les toleràncies dimensionals i de pes, seran les indicades en les Normes UNE 
corresponents a cada producte.  
 
Els materials seran rebuts mitjançant assajos de tracció i resistència (si és aplicable), i 
mitjançant control geomètric.  
 
El control es realitzarà per mostreig, per lots que s'establiran cada 60 Tn. Els resultats dels 
assaigs es contrastaran amb els dels corresponents certificats, no havent diferir en l'assaig 
de tracció en més del 10%, i romandre dins dels valors especificats. 
  
Si no es compleix algun dels requisits indicats, es rebrà el material integrant amb els 
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criteris indicats a les normes DIN 17100, UNE 36080 i UNE-EN 10025. Haurà de 
preveure material en excés prou per a la realització dels assaigs de recepció, sense 
detriment de la producció. 
  
1.1.1.e.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
El mesurament i abonament d'aquests materials es realitzarà d'acord amb el que indica la 
unitat d'obra de què formi part. 
 
1.2.- PINTURES 
 
1.2.1.- PINTURES A BASE DE RESINES EPOXID PER IMPRIMACIÓ 
ANTICORROSIVA DE MATERIALS 
 
1.2.1.a.- CONDICIONES GENERALES 
 
Totes les pintures a emprar en obra hauran d'estar homologades per INTA. 
 
Complementàriament a les especificacions incloses en el PG-4 s'utilitzarà la norma "BS 
5493: Code of practice for Protective coating of iron and steel structures against 
corrosió", o altra normativa assimilable. 
 
1.2.1.b.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
El mesurament i abonament de les pintures es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra de 
què formin part. 
 
1.2.2.- ESMALTS SINTÉTICS BRILLANTS PER ACABAT DE S UPERFICIES 
METAL·LICAS 
 
 
1.2.2.a.- CONDICIONS GENERALS 
 
Tots els esmalts a emprar en obra hauran d'estar homologades per INTA. 
 
Complementàriament a les especificacions incloses en el PG-4 s'utilitzarà la norma "BS 
5493: Code of practice for Protective coating of iron and steel structures against 
corrosió" o una altra normativa assimilable. 
 
1.2.2.b- MEDICIÓ Y ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament dels esmalts sintètics brillants es realitzaran d'acord amb el 
que indica la unitat d'obra de què formin part. 
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2.- PONTS Y OTRES ESTRUCTURES 
 
2.1.- COMPONENTS 
 
2.1.1.- PRODUCTES LAMINATS PER ESTRUCTURES METAL·LI CAS 
 
2.1.1.a.- MATERIALES 
 
Les característiques mecàniques i la composició química dels acers corresponen, per regla 
general a les exigències de la Norma UNE-EN 10025:1994. 
 
El tipus de material, la seva qualitat i els requisits addicionals, estaran d'acord amb el que 
estableix el projecte (Plànols, Memòria Tècnica, Programa de punts d'inspecció, etc.). El 
material emprat en xapes serà normalment de qualitat S355 J2 W + W. El material emprat 
en perfils laminats serà de qualitat S 275 JO per perfils oberts i S 355 JO per perfils 
tancats. 
 
Qualsevol canvi que sigui necessari realitzar serà sotmès a l'aprovació del responsable del 
disseny, amb anterioritat a la seva execució. 
 
2.1.1.b.- RECEPCIÓ 
 
Els perfils laminats, per a la seva acceptació en obra, hauran de complir, en els seus 
camps d'aplicació, les condicions exigides en la "Norma MV-102", aprovada per Decret 
4433/64, de 3 de desembre, i en la "Instrucció "Instrucció per a estructures d'acer: EM-62 
de l'IET". 
 
Si el director de les obres ho considera necessari, s'han d'efectuar els assaigs de recepció 
especificats a la Norma UNE 36.080. Els assajos de plegat es portaran a terme d'acord 
amb la Norma UNE 7051, i les de flexió per xoc, d'acord amb la Norma UNE 7056 sobre 
proveta tipus D. 
 
2.1.1.c.- MEDICIÓ I ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament dels productes laminats es realitzarà d'acord amb el que 
estableix la unitat d'obra de què formen part. 
 
2.1.2.- CARGOLS 
 
2.1.2.a.- MATERIALS 
 
El material dels cargols, femelles i armadures correspondrà a la exigències de les normes 
UNE corresponents o de la norma ISO 898. 
 
2.1.3.- ELECTRODES A EMPRAR EN SOLDADURA ELECTRICA MANUAL A 
L’ARCO 
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2.1.3.a.- CONDICIOS GENERALS 
 
Els elèctrodes que s'utilitzen en la soldadura manual per arc elèctric de les peces d'acer, 
correspondran a una de les qualitats estructurals definides en la Norma UNE-En 
499:1995. Es preferiran de qualitat estructural bàsica, tot i que el contractista podrà 
proposar una altra qualitat estructural diferent. El material d'aportació ha de tenir unes 
característiques mecàniques iguals o superiors als del material base. La seva elecció es 
farà en funció del material base i els paràmetres de soldadura (tipus de cordó, posició i 
procés de soldadura etc.). Qualsevol que sigui en definitiva la qualitat utilitzada, haurà de 
ser aprovada per la direcció d'Obra prèviament a la seva ocupació. El comportament del 
material base i del material d'aportació es podrà avaluar mitjançant assaigs, per exemple, 
segons ISO 9606 / 1. 
 
2.1.3.b.- CARACTERÍSTIQUES MECANIQUES DEL MATERIAL                               
D’ APORTACIÓ 
 
Tots els materials d'aportació seran recollits amb el corresponent certificat de qualitat 
tipus 3.1.B, segons DIN 50049, que serà presentat a revisió del director de les obres abans 
de la seva utilització. 
 
2.1.3.c- MEDICIÓ I ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament dels elèctrodes es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra que 
formen part. 
 
2.1.4.- PERNS CONECTADORS 
 
2.1.4.a.- MATERIALS 
 
El material dels perns complirà les especificacions contingudes en l'apartat 250.4 d'aquest 
Plec, tant pel que fa a la qualitat del material com a les seves característiques mecàniques. 
 
2.1.4.b.- EXECUCIÓ 
 
Els perns es soldar en obra o taller amb soldadura per arc elèctric amb control automàtic 
de temps. 
 
Prèviament al començament dels treballs, el Contractista haurà de preparar i homologar 
un procediment de soldadura, així com presentar els certificats del material i del sistema a 
emprar. 
 
Es realitzaran assaigs previs (en nombre de 6) per a comprovar la resistència i la ductilitat 
dels connectors mitjançant assajos a tall de la unió connector-formigó, per a això es 
simularan les condicions reals d'execució en obra pel que fa a qualitat i geometria dels 
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elements, realitzant provetes segons BS 54000: Part 5: 1979, o segons la prenormatives 
Europea ENV 1994-1 -: 1992. 
 
Les soldadures s'executaran amb casquets ceràmics de protecció. 
 
2.1.4.c.- MEDICIÓ I ABONAMENT 
 
Els perns s'abonaran per les unitats realment col·locades a l'obra, d'acord a condicions, 
segons definició en plans i ordres del director de les obres, aplicant el preu corresponent 
del Quadre de Preus n º 1. 
 
3.- ESTRUCTURES METAL·LIQUES  
 
3.1.- ESTRUCTURES D’ACER 
 
3.1.1.- DEFINICIÓ 
 
3.1.1.A- PERSONAL 
 
El Contractista disposarà en taller, de manera permanent mentre durin els treballs, d'un 
tècnic amb reconeguda experiència, responsable de l'execució de l'estructura. 
 
Tots els soldadors que vagin a intervenir en els treballs tindran la qualificació suficient per 
als tipus de soldadura a executar, acreditada amb certificats d'homologació actualitzats 
d'acord amb la legislació vigent, segons els requisits establerts en la Norma UNE-EN 287-
1:1992 o en algun codi internacionalment reconegut. 
 
Tota soldadura executada per un soldador no qualificat serà rebutjada, i es procedirà al 
seu aixecament. En cas que aquest aixecament pogués produir efectes perniciosos, segons 
el parer de la Direcció, el conjunt soldat serà rebutjat i reposat pel contractista. 
 
3.1.1.B.- INSPECCIÓ  DE FABRICACIÓ 
 
La Direcció de l'obra tindrà lliure accés als tallers del Contractista per realitzar la 
inspecció de l'estructura metàl·lica, podent disposar de personal inspector de forma 
permanent en taller. 
 
La Direcció de l'obra podrà realitzar totes les inspeccions que consideri oportunes per 
assegurar la qualitat de l'obra, estant obligat el constructor a prestar les ajudes necessàries 
per a la realització de les mateixes. 
 
El Contractista està obligat a avisar la Direcció amb el temps suficient, i mai inferior a 
cinc (5) dies, que una determinada peça està acabada i que es pretén transportar al tall, a fi 
de poder realitzar normalment les seves funcions d'inspecció. 
 
 



  Plec de condicions tècniques 
 

12 
 

3.1.1.C.- PLANOLS  DE TALLER  I  MUNTAGE  
 
El Contractista, abans de començar la seva execució en taller, ha de remetre a la Direcció 
d'Obra dels plànols de taller, que tornarà una còpia conformada i, si cal, amb les 
correccions pertinents. En aquest cas, el constructor lliurarà noves còpies dels plànols de 
taller corregits per a la seva aprovació definitiva, sense que aquesta aprovació li eximeixi 
de la responsabilitat que pogués contreure per errors existents. 
 
Si durant l'execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte al definit en 
els plànols de taller, es faran amb l'aprovació de la Direcció, i s'ha d'anotar en aquests 
plans tot el que es modifiqui. 
 
Es faran constar en els plànols i en els seus caixetins totes les modificacions introduïdes i 
l'abast d'aquestes. 
 
El Contractista haurà d'elaborar uns plans de muntatge en els que defineixi almenys: 
 
- Geometria principal de l'estructura 
 
- Mòduls prefabricats 
 
- Unions en obra 
 
- Seqüència de muntatge 
 
- Coordinació amb altres unitats d'obra 
 
- Elements auxiliars de muntatge. 
 
3.1.1.D.- HOMOLOGACIÓ  DE MATERIALS  
 
Abans d'iniciar el procés de fabricació en taller, es realitzarà l'homologació dels materials 
de base i aportació a habilitar, en presència de la Direcció de l'Obra, d'acord amb les 
exigències d'aquest Plec. 
 
3.1.1.E. PREPARACIÓ   DELS MATERIALS  
 
S'han de prendre totes les precaucions necessàries per no alterar l'estructura del material ni 
introduir tensions paràsites, tant en les operacions prèvies com en les de soldadura. 
 
Els aplecs es realitzaran ordenada i acuradament de manera que no es produeixin 
deterioraments o alteracions. 
 
3.1.1.F.- TRASSATS 
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Abans de procedir al traçat, es comprovarà que els diferents plans i perfils presenten la 
forma tècnicament exacta, recta o corba, especificada i que estan exempts de torçades. 
 
El traçat es realitzarà per personal qualificat, respectant escrupolosament les cotes dels 
plànols i les toleràncies màximes permeses, d'acord amb els procediments de fabricació 
especificats per a cada element. 
 
No es deixaran empremtes de Granet que no siguin eliminades per operacions posteriors.  
3.1.2.- MATERIALS 
 
3.1.2.A.- REGISTRES 
 
Per tal d'establir un control dels materials utilitzats, s'establirà un registre a la recepció 
dels mateixos, que haurà de mantenir actualitzat. 
 
En relació amb la xapa i perfils, el registre ha d'incloure: 
 
- Gruix o dimensions del material 
 
- Nombre de xapa, colada o lot 
 
- Tipus o grau de material (qualitat) 
 
- Clau donada per al traspàs de marques 
 
En relació el material d'aportació: 
 
- Denominació del producte: elèctrode, fil, flux, etc. 
 
- Grandària, diàmetre 
 
- Lot o partida 
 
- Fabricant 
 
Aquests registres seran auditats periòdicament per la inspecció autoritzada. 
 
3.1.2.b.- ELECTRODES 
 
El tipus i el diàmetre dels elèctrodes seran els especificats en els Procediments de 
Fabricació per a cada costura i element estructural concrets, d'acord amb les 
característiques del material base i la posició d'aportació. 
 
Els elèctrodes es mantindran en paquets a prova d'humitat, en un local tancat i sec, a una 
temperatura tal que s'evitin condensacions. 
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Es disposarà de forns per a manteniment d'elèctrodes, en els quals s'introduiran aquests en 
el moment en què els paquets s'obrin per a la seva utilització. En aquells casos en què les 
embolcalls exteriors dels paquets hagin sofert danys, el Director d'Obra decidirà si els 
elèctrodes han de ser rebutjats o introduïts immediatament en un forn d'assecat. 
 
Amb independència de les que pogués disposar en magatzem, se situaran estufes de 
manteniment en les proximitats de les zones de treball dels soldadors. 
 
El soldador disposarà d'estufes de manteniment individuals on posarà els elèctrodes que 
en petites quantitats vagi retirant del forn de manteniment més pròxim. 
 
3.1.3.- FORMA Y DIMENSIONS 
 
La forma i dimensions de l'estructura són les assenyalades en els plànols de projecte. 
 
Al llarg de tot el procés de fabricació i muntatge es portarà un rigorós control geomètric 
de les estructures, fonamentalment en els punts que a continuació s'assenyalen: 
 
3.1.3.A.- COMPROBACIÓ  DE REPLANTEIG  
 
El Contractista, amb independència de la qualitat del projecte, ha de realitzar una 
verificació puntual de les dades de replanteig, comunicant al director de les obres les 
possibles incidències que puguin sorgir durant aquest procés. 
 
3.1.3.B.- MONTATGE  EN BLANC  I  UNIÓ  DE XAPES 
 
L'utillatge que ha de permetre el muntatge de xapes i la seva posterior unió s'ha de fer 
d'acord amb els plànols de taller per personal especialitzat, ajustant-se en el possible a les 
cotes d'aquells, amb les toleràncies previstes en aquest mateix article. 
 
Les plantilles s'han de realitzar amb un material que no pateixi deformacions ni 
deteriorament durant el seu muntatge. 
 
És desitjable que el muntatge de cada peça es realitzi en taller sobre aquella altra a la que 
realment hagi d'estar unida, per tal d'eliminar en el possible el risc de ruptures a la zona 
d'unió. 
 
Es tindrà cura especialment de reduir al mínim les deformacions durant el procés de 
soldadura, tenint en compte les consideracions recollides en l'apartat 640.5 d'aquest 
mateix article. 
 
 
 
 
3.1.3.C.- UNIÓ  DE MODULS  
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Des d'un punt de vista del control geomètric s'haurà de posar especial atenció en aquestes 
dues circumstàncies: 
 
- Examinar en obra la geometria de la peça completa. No es pot confiar en la coincidència 
entre ànimes per assegurar que la geometria que resulta després de la soldadura sigui la 
correcta. 
 
- Estudiar el procés de soldadura de manera que s'incorpori la menor quantitat de calor 
possible, encara que això sigui a costa d'una major durada dels treballs. 
 
Es posarà una especial cura a evitar errors de rotació segons l'eix de l'estructura, que 
poden acumular al llarg de diversos trams. 
 
3.1.3.D.- COLOCACIÓ  DE PECES SOBRE RECOLZAMENT  
 
S'han d'establir dos tipus de controls: 
 
- Verificar que la cota real del centre de suport coincideix amb el valor teòric de projecte. 
 
- Garantir que el contacte es realitza en la totalitat de la superfície del suport. 
 
El director de les obres podrà autoritzar un procediment alternatiu, consistent a establir 
uns suports provisionals mitjançant gats hidràulics, llit de sorra, o simples falques 
metàl·liques. 
 
3.1.4.- UNIONS 
 
3.1.4.A.- UNIONS SOLDADES 
 
3.1.4.a.1.- GENERAL 
 
La concepció dels detalls constructius es farà en acord recíproc amb els procediments de 
soldadura i els mètodes de control elegits. 
 
La qualificació del procediment de soldadura serà realitzada seguint els requisits 
establerts en algun codi internacionalment reconegut. 
 
Mesures particulars seran necessàries per efectuar soldadures sobre peces de gran gruix i 
per a temperatures del material inferiors a +5 º C. 
 
Aquestes mesures són: 
 
. preescalfament i tractaments tèrmics posteriors de relaxació de tensions. 
 
. control de temperatures durant l'execució de la soldadura. 
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. control de l'energia de soldadura per unitat de longitud del cordó. 
 
. ordre d'execució dels cordons. 
 
3.1.4.a.2.- EXECUCIÓ DE LES SOLDADURES 
 
a) Juntament amb els plànols de taller, el Contractista haurà de preparar un programa de 
soldadura que abastarà els següents punts: 
 
1. Cordons a executar en taller i en obra. 
 
2. Ordre d'execució de les diferents unions i precaucions que cal adoptar per reduir al 
mínim les deformacions i les tensions residuals. 
 
3. Ordre d'execució de cada cordó i de les capes successives ¬ vas, si n'hi ha. Ordre 
d'execució dels diferents cordons de cada nus. 
 
Es tindran en compte els principis de màxima llibertat, de màxima simetria i de màxima 
dissipació de la calor. 
 
4. Procediment de soldadura triat per a cada cordó, amb breu justificació de les raons de 
procediment proposat. 
 
Per a la soldadura manual s'indicaran: 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 a les quals està aconsellat cada tipus d'elèctrodes. 
 
Per a la soldadura amb arc submergit s'indicaran: el tipus i marca de la màquina, la 
qualitat i diàmetre del fil, la qualitat i el granulat de la pols, voltatge i intensitat. 
 
Per a la soldadura en atmosfera de gas inert s'han d'indicar: el tipus i marca de la màquina, 
la qualitat i el diàmetre del fil, la naturalesa del gas a utilitzar, voltatge i intensitat. 
 
b) Les dimensions dels cordons s'ajustaran a les previstes, amb les toleràncies 
especificades en aquest Plec. 
 
c) Abans de la soldadura es netejaran les vores eliminant acuradament tota la pellofa, 
rovell o brutícia i, molt especialment, les taques de greix o pintura. 
 
d) Les parts a soldar han d'estar ben seques. Els elèctrodes el recobriment sigui 
especialment higroscòpic (els bàsics entre altres) hauran de ser introduïts en estufa o 
armari assecador, seguint les instruccions del subministrador, i conservats fins al moment 
de la seva ocupació. 
 
e) S'han de prendre les degudes precaucions per a protegir els treballs de soldadura contra 
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el vent, la pluja i especialment contra el fred. Es suspendrà el treball quan la temperatura 
baixi de 0 º C. 
 
f) Després d'executar cada cordó elemental, i abans de dipositar el següent, es netejarà la 
seva superfície amb piqueta i raspall de filferro, eliminant tot rastre d'escòries. 
 
g) En totes les soldadures s'ha d'assegurar la penetració completa, fins i tot a la zona 
d'arrel. En totes les soldadures manuals al màxim haurà aixecar l'arrel pel revés, recollint, 
almenys, amb un nou cordó de tancament, quan això no sigui possible perquè l'arrel sigui 
inaccessible, s'han d'adoptar les mesures oportunes (xapa dorsal, guia d' coure acanalat, 
etc ..) per aconseguir un dipòsit de metall sa en tot el gruix de la costura. 
 
h) La superfície de soldadura presentarà un aspecte regular, acusant una perfecta fusió del 
material, i sense mostres de mossegades, porus, discontinuïtats o faltes de material. Es 
prendran les mesures necessàries per evitar els cràters finals i les projeccions de gotes de 
metall fos sobre la superfície de les peces. 
 
i) Quan hagi de refer una soldadura, s'eliminarà amb burí i no amb bufador. 
 
j) Al taller s'ha de procurar que el dipòsit dels cordons s'efectuï, sempre que sigui 
possible, en posició horitzontal. Amb aquesta finalitat, s'han d'utilitzar els dispositius de 
volteig que siguin necessaris per poder orientar les peces en la posició més convenient per 
a l'execució de les diferents costures, sense provocar-hi, però, sol·licitacions excessives 
que puguin danyar la feble resistència de les primeres capes dipositades. 
 
3.1.4.a.3.- SOLDEIG DELS PERNS 
 
El voltatge, intensitat i cablejat seran els adequats per assegurar la perfecta fixació dels 
perns. Caldrà tenir en compte les fluctuacions de la xarxa elèctrica. 
 
Quant al procediment de col locació dels perns, es tindrà en compte el que especifica el 
"Structural Welding Code" de l'AWS. 
 
3.1.5.- EJECUCIÓ EN TALLER 
 
3.1.5.A.- PLANTILLAJE  
 
Es traçaran les plantilles de tots els elements a mida natural, basant-se en els plànols de 
taller. Cada plantilla portarà la marca d'identificació de l'element a què correspongui i els 
números dels plànols de taller en què es defineix. 
 
El seu traçat es realitzarà per personal especialitzat, ajustant-se a les cotes dels plànols de 
taller, amb les toleràncies màximes previstes en aquest Plec. Les plantilles es realitzaran 
en material que no pateixi fàcilment deformacions ni deterioraments durant el seu 
muntatge. Abans de procedir al traçat es comprovarà que els diferents plans i perfils 
presenten la forma exacta, recta o corba desitjada, i que estan exempts de torçades. 
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3.1.5.B.- PREPARACIÓ   DEL  MATERIAL  BASE, CONFORMAT  I  BISELAT  
 
En cada un dels productes laminats, es procedirà a: 
 
a) Eliminar aquells defectes de laminació que, per la seva petita importància, no hagin 
estat objecte de rebuig. 
 
b) Suprimir les marques de laminació en relleu en aquelles zones que hagin d'entrar en 
contacte amb un altre producte i en les unions de l'estructura. 
 
c) Netejar en sec totes les impureses que porti adherides, com ara calamina gruixuda, 
escòria, òxid, greix, olis, pintura o qualsevol altra matèria estranya que perjudiqui les 
característiques de les soldadures o produeixi fums perjudicials. No cal eliminar, en la 
preparació, la crosta de laminació fortament adherida. 
 
Les operacions de conformat o redreçat, seran realitzades preferentment en fred. Si 
aquestes operacions haguessin de ser realitzades en calent, el procediment per a la seva 
execució serà prèviament sotmès a l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
 
Els bisells per a soldadura seran realitzats segons les dimensions i formes establertes en 
els detalls de soldadura sobre els plànols de disseny i preparats per esmolada, 
mecanitzat o oxitall, respectant el que indicat anteriorment. 
 
3.1.5.c.- MARQUES D’IDENTIFICACIÓ 
 
En cadascuna de les peces preparades en el taller, es posarà la marca d'identificació amb 
què ha estat designada en els plànols de taller per a l'armadura dels diferents elements. 
 
Així mateix, cada un dels elements acabats al taller portaran la marca d'identificació 
prevista en els plànols, per determinar la seva posició relativa en el conjunt de l'obra. 
 
Aquestes marques es realitzaran amb pintura (mai amb punxó), seran transcrites pel 
responsable de realitzar els talls i auditades per la inspecció. 
 
3.1.5.D.- MANIPULACIÓ  I  EMMAGATZAMATGE  
 
Aquestes operacions seran realitzades amb els mitjans adequats per tal de garantir que no 
es causen danys, deformacions, etc., Als materials. 
 
El material d'aportació i flux, serà manipulat i emmagatzemat adequadament a fi de 
preservar les seves característiques, per a això s'han de seguir les recomanacions dels 
fabricants d'aquests materials. 
 
Quan es tracti de materials amb revestiments higroscòpics, en la recepció dels mateixos es 
comprovarà el correcte estat dels embalatges i segells originals (plàstic retràctil). 
 
Si aquests es troben deteriorats o en mal estat, abans del seu ús s'ha d'actuar de la manera 
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següent: 
 
- Elèctrodes amb revestiment bàsic (baix contingut en hidrogen). Aquesta es assecat 
durant els temps i temperatures que s'indiquen: 
 

SFA 
S/ ANS/AWS 

 
TEMPS 

 
TEMPERATURA 

 
5.1 

 
5.5 

 
2 hores 

 
1 hora  

 
230 a 260º C 

 
370 a 430º C 

 

 
 - Els elèctrodes amb revestiment bàsic, un cop obertes les seves caixes o després de 

assecats, seran mantinguts en estufes a 120 º C. 
 

Aquests elèctrodes podran estar exposats a les condicions ambientals com a 
màxim quatre hores abans del seu consum. Sobrepassat aquest període de temps 
han de ser assecats de nou. 

 
El ressecat només podrà fer-se una vegada. 

 
Els elèctrodes mullats no podran ser utilitzats. 

 
- Flux. Seran assecats com a mínim a 260 º C durant una hora. 

 
El flux pot mantenir emmagatzemat en lloc sec, en els seus envasos originals, fins 
a sis mesos abans del seu ús. 

 
No s'utilitzarà flux que s'hagi humitejat. Un cop obert un sac de flux, aquest ha de 
ser consumit. 

 
3.1.5.E.- TALL  
 
Podrà realitzar-se amb serra, màquina d'oxitall o plasma. Queden terminantment 
prohibits altres procediments de tall, llevat que siguin expressament aprovats pel 
Director d'Obra. 
 
La vora obtingut haurà de ser regular, havent eliminar amb maduixa, raspall o pedra 
esmeril, les irregularitats que es produeixin. 
 
En tots els casos, les superfícies a unir per soldadura seran esmoladores per eliminar el 
material afectat pel tall (cas d'oxitall o plasma) i les entalles o estries que s'hagin 
produït. 
 
Les vores dels materials oxitalladors no presentaran una rugositat superior a 50 m. La 
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rugositat que superi aquest valor i les estries o entalles aïllades que no tinguin una 
profunditat superior a 5 mm, seran esmolar o mecanitzades. 
 
Les entalles amb una profunditat superior a 5 mm seran reparades per soldadura, amb 
l'aprovació del procediment a utilitzar. 
 
Les arestes seran arrodonides a un radi mínim de 8 mm, llevat prescripció en contra. 
 
No és necessària aquesta eliminació en les vores que hagin de ser fosos en operacions 
subsegüents de soldadura. 
 
Per a les preparacions de vores destinades a constituir una unió soldada, es tindran en 
compte les indicacions dels plànols del projecte, si no, s'han d'adoptar les 
recomanacions sancionades per la pràctica, és aplicable la utilització dels preceptes 
continguts en la normativa a que fa referència aquest Plec. 
 
3.1.5.F.- ARMAT  EN TALLER  
 
Per al armat a taller les peces es fixaran entre si oa gàlibs d'armat, amb mitjans adequats 
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 vores 
de les peces a unir. El nombre i grandària d'aquests punts de soldadura serà el mínim 
suficient per assegurar la immobilitat. 
 
Aquests punts de soldadura podran englobar-se en la soldadura definitiva si estan 
perfectament nets d'escòria i no presenten fissures o altres defectes. Es prohibeix la 
pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs d'armat amb punts de soldadura. 
 
A l'armar es comprovarà que la disposició i dimensions de l'element s'ajusten a les 
assenyalades en els plànols de taller. S'han de rectificar o refaran totes les peces que no 
permetin l'acoblament mutu, sense forçar, en la posició relativa que hagin de tenir una 
vegada efectuades les unions definitives. 
 
Per l'armat es tindran en compte les següents consideracions: 
 
a) Soldadures en angle. Com a regla general, les parts a unir mitjançant soldadures en 
angle sense preparació de vores, estaran tan en contacte com sigui possible. L'obertura 
en l'arrel no serà superior als 2 mm per a gruixos de fins a 25 mm, i de 3 mm per a 
gruixos més grans de 25 mm. 
 
b) Soldadures amb penetració parcial. La preparació de soldadures previstes amb 
preparació de vores i penetració parcial, ha de complir amb els mateixos requisits ja 
establerts en el punt anterior. 
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c) Soldadura amb penetració total. La separació en l'arrel de complir el que estableixen 
els detalls de soldadura i procediments qualificats. 
 
Com a regla general han de complir: 
 

 
PROCESO 

 
TIPO 
BISEL 

 
PLETINA 

DE 
RESPALDO 

 
SEPARACION 
A RAIZ (MM) 

 
TOMA 

DE RAIZ 

 
SMAW 

 
V 

 
NO 

 
0 a 3 ± 1,5 

 
SI 

 
SMAW 

 
X 

 
NO 

 
0 a 3 ± 1,5 

 
SI 

 
SMAW 

 
V 

 
SI 

 
6 + 6  

 

 
NO 

 
SAW 

 
V 

 
NO 

 
0 + 1,5 

 

 
SI 

 
SAW 

 
X 

 
NO 

 
0 + 1,5 

 

 
SI 

 
SAW 

 
V 

 
SI 

 
6 + 6 

 

 
SI 

 
GMAW 

 
V 

 
NO 

 
0 a 3 + 1,5 

 

 
SI 

 
GMAW 

 
X 

 
NO 

 
0 a 3 + 1,5 

 

 
SI 

 
GMAW 

 
V 

 
SI 

 
6 + 6 

- 

 
NO 

 

Quan les separacions superin aquests valors però siguin inferiors al doble del gruix més 
prim o 15 mm, seran recarregats les vores bisells, abans de realitzar la soldadura d'unió, 
fins que la separació estigui dins dels valors correctes. 
 
- Les soldadures d'unions amb separacions en arrel superiors a les ja indicades 
requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra. 
 
d) Desalineacions de vores. La desalineació màxima, mesurada sobre els eixos de les 
peces a unir, no superarà el valor del 10% del gruix o 3 mm (el menor dels dos). 
 
e) Unions entre xapes amb gruixos diferents. La transició entre les dues xapes es 
realitzarà de manera que la pendent sigui inferior al 25%. 
 
3.1.5.G.- EMPALMATGES  
 
No s'admetran altres diferents, ni en posició diferent, dels indicats en els plànols de 
Projecte o en els de taller, aprovats pel Director d'Obra.  
 
Com a normes generals s'han de tenir presents les següents:  
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a) No s'admetrà cap mena d'empalmaments en plaques de longitud inferior als onze 
metres (11 m).  
 
b) Llevat aprovació expressa del Director d'Obra, no s'admetran connexions efectuats en 
obra en barres o elements de longitud inferior a vint metres (20 m), havent de ser 
efectuats aquests empalmaments, si són necessaris, en taller.  
 
c) No es realitzaran mai empalmaments en zona de nusos. Es considera com a zona de 
nusos la situada a menys de cinquanta centímetres (50 cm) del centre teòric d'aquest, o 
almenys de vint centímetres (25 cm) de la més propera costura soldada d'aquest nus.  
 
d) Excepte indicació expressa dels Plans de Projecte, no coincidiran mai a la mateixa 
secció transversal, les unions de dues o més dels perfils o xapes que formen la barra. La 
distància entre les unions de dues perfils o xapes serà, com a mínim, de vint centímetres 
(25 cm).  
 
e) Els empalmaments s'efectuaran al màxim i mai amb encavalcament. Excepte 
expressa indicació en els plànols de Projecte, queda prohibit l'ús dels tapajuntes. Sempre 
que sigui possible l'accés a la part dorsal la preparació de vores per l'entroncament serà 
simètrica. Quan per impossibilitat d'accés a aquesta part dorsal sigui necessari fer la 
soldadura per un sol costat del perfil, es disposarà una platina de recollida d'arrel, per tal 
d'assegurar sempre una penetració el més perfecta possible.  
 
f) Quan s'hagin d'efectuar connexions entre dues peces de diferent gruix, se seguirà el 
que prescriu 640.8.6.  
 
g) En les unions no es toleraran sobregruixos del cordó superiors al deu per cent (10%) 
del gruix menor de les peces que s'uneixen. El sobregruix haurà eliminar amb pedra 
esmeril, quan la peça empalmada hagi d'entrar en contacte amb una altra peça de 
l'estructura.  
 
h) El sobregruix dels cordons de soldadura visibles des de l'exterior s'eliminarà tal com 
s'indica a continuació:  
 
- En primer lloc es procedirà al desbast amb disc abrasiu radial.  
 
- A continuació es procedeix a l'acabat amb banda de tela esmeril per tal d'eliminar les 
estries deixades per l'esmolada.  
 
- Finalment, i abans de procedir a l'acabat de la peça, la zona esmolada ha de ser 
tractada amb un raig de sorra per generar una rugositat a la superfície del metall anàloga 
a la resta de la peça.  
 
3.1.6.- MUNTATGE 
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3.1.6.a.- TRANSPORT 
 
Totes les operacions en relació amb la manipulació i el transport de les peces seran 
realitzades amb els mitjans adequats, per tal de garantir que no es causen danys o 
deformacions als materials. 
 
L'expedició de les peces o part d'elles des dels tallers de construcció a l'obra, no podrà 
fer sinó després de la comprovació pel Director d'Obra que puguin ser rebudes. 
L'autorització al taller no implica l'aprovació de la peça en el tall d'obra si aquesta ha 
sofert desperfectes en el transport que, segons el parer de la Direcció d'Obra, facin 
necessària la seva reparació al taller. 
 
Recau en el Contractista la responsabilitat de l'obtenció de permisos i estudi d'itineraris 
per als transports especials necessaris entre el taller i l'obra, i com a tal ha haver tingut 
en compte per a l'estudi i elaboració del Pla d'Obra, no sent aquests justificació de 
demores i retards en la planificació de l'obra. 
 
3.1.6.B.- MUNTATGE  EN OBRA 
 

a) L'acoblament al taller d'obra i el muntatge en la seva posició final, queden definits 
en els documents del Projecte. 

 
 
b) Les soldadures s'executaran tenint en compte el que especifica l'apartat 
corresponent del present plec. 
 
c) Els obrers empleats en el muntatge seran tots de reconeguda qualificació en el seu 
ofici. Especialment els soldadors estaran qualificats d'acord amb la norma UNE 
14010 i els certificats de qualificació s'hauran de presentar al laboratori de control per 
a la seva revisió i inclusió en la documentació del control d'obra. 
 
d) El Contractista serà responsable de totes les operacions de muntatge i dels seus 
defectes. Ha d'estar en contínua relació amb la persona encarregada de la Direcció 
d'Obra per vigilar aquestes operacions. 
 
e) Una vegada conclòs el muntatge, el Contractista realitzarà les anivellacions 
necessàries per a la verificació de la geometria, conjuntament amb el Director de les 
Obres. 

 
3.1.6.C.- COLOCACIÓ  DE TAULERS  METÀL·LICS 
 
3.1.6.c.1.- DEFINICIÓ 
 
S'engloba en aquesta unitat, totes les operacions necessàries per a la col·locació dels 
taulers metàl·lics, en la seva posició definitiva. 
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3.1.6.c.2.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
A més de les condicions generals que siguin aplicables, la col locació es realitzarà tenint 
en compte les condicions específiques següents: 
 
. els esforços durant l'operació no provocaran plastificacions localitzades ni 
deformacions permanents en l'estructura. 
 
. els elements auxiliars hauran dimensionar per a resistir tots els esforços que els vagin a 
demanar, segons els criteris de seguretat de les corresponents normatives en vigor. 
 
3.1.7.- PROTECCIÓ 
 
En l'article 3.2 d'aquest Plec "Pinturas en elementos metálicos" s'inclouen en detall els 
requisits tècnics que ha de complir la protecció contra la corrosió en els elements 
metàl·lics empleats. 
 
Abans de començar el procés d'acabat, es prepararà un document en què s'especifiqui 
els procediments de preparació i pintat i els materials que es proposen. 
 
3.1.8.- TOLERANCIES DE FORMA 
 
3.1.8.a.- GENERALITATS 
 
A més de complir les toleràncies establertes en les Normes UNE en vigor, s'han de 
complir les específicament establertes en les adjuntes figures 10.2.1. a 10.2.6. 
 
Quan les toleràncies establertes no contemplin algun cas concret, s'establiran les 
toleràncies corresponents basant-se en casos similars als especificats, en criteris de bona 
construcció i en dades d'altres normatives generalment acceptades. En tot cas, les 
esmentades toleràncies han de ser coherents amb les hipòtesis que han servit de base per 
al dimensionament de l'estructura. 
 
3.1.8.B.- FABRICACIÓ  
 
Les prescripcions de toleràncies concernents a la fabricació (seccions, generals, ànimes i 
rigiditzadors), estan establertes en les figures 10.2.1. a 10.2.6. 
 
3.1.8.b.1.- PLANOR DE SUPERFICIES DE CONTACTE 
 
La planor de les superfícies d'elements estructurals que hagin de transmetre per contacte 
esforços de compressió, tindran almenys els 3 / 4 de les superfícies en contacte. La 
separació de la resta de les superfícies, en qualsevol punt, no serà superior a 0,25 mm. 



  Plec de condicions tècniques 
 

25 
 

Figura 3.1.8.b.1.1.a. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.b. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.c. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.d. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.e. Planor de superficies de contacte 
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Figura 3.1.8.b.1.1.f. Planor de superficies de contacte 
 
3.1.8.b.2.- ORIFICIS PER A ARTICULACIONS  
 
Per passadors superiors a un diàmetre de 250 mm, el diàmetre estarà dins d'una 
tolerància de -0,25 mm a -0,40 mm, i el diàmetre del forat del passador tindrà una 
tolerància compresa entre 0 mm a +0,15 mm . Per passadors amb diàmetre superior a 
250 mm, la folgança entre el passador i l'orifici del passador, no serà inferior a 0,40 
mm, ni superior a 0,75 mm. 
 
3.1.8.C.- SOLDADURES 
 
A continuació s'especifiquen les exigències mínimes per a cordons al màxim i d'angle. 
Quan no es mencionen els cordons d'angle de forma expressa, se'ls aplicarà per analogia 
els valors indicats per als cordons al màxim. 
 
S'admeten sobregruixos dins dels límits indicats a continuació: 
 
En cas de soldadures al màxim: 
 
   Ät1  = min {1 mm + 0,05 s1 ; 4 mm} 
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   Ät2  = min {1 mm + 0,05 s2 ; 2 mm} 
 

En cas de soldadures en angle: 

 
   a ≤ 6 mm:    Äa  = 1 mm    
   a  > 6 mm:    Äa  = 2 mm    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No s’admeten reduccions de gruix: 

 
 
   Ä t3 = 0 
 
 
 
El desplaçament de vores en unions a tope, no superarà el 10% del gruix mínim de les 
xapes a unir: 
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   e = min {0,1 t2 (t2 ≤ t1 ) ; 3 mm} 
 
 
 
 
 
La diferència màxima de longituds de contacte en cordons d'angle, complirà la condició 
següent: 
 
Äs ≤ 1 mm + 0,15 a  

 
La dimensió admissible de mossegades a la zona de transició entre el material 
d'aportació i el material base, depèn del gruix de les xapes, de la direcció de les tensions 
aplicades, així com de la resistència a la fatiga del detall considerat: 

 
 - En cas de tensions perpendiculars a l’orientació del cordó: 
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  . No s'admeten mossegades en detalls que pertanyin a categories superiors a 56; 
(1) 
 
. S'admeten mossegades en detalls que pertanyin a categories iguals o inferiors a 
56, sempre que compleixin la condició: 

  
Ät = min {0,05 t ; 0,5 mm} 

 
- En cas de tensions paral·leles a la orientació del cordó: 
 
. S'admeten mossegades que compleixin  Ät = min {0,1 t ; 1 mm}. 

 
La profunditat d'inclusions visibles d'escòria no superarà els valors indicats per 
mossegades. 
 
En soldadures transversals al màxim amb penetració total, s'admeten porus oberts a la 
superfície sota les següents condicions:: 
 

- la longitud del por en el sentit de la  
  orientació del cordó no supera l’  
  espessor de la xapa  t; 
- la profundidad del poro no supera 0,1 t; 
  el espesor neto de la soldadura debe ser 
  igual o superior al espesor de la chapa. 
 
No s'admet la manca de penetració local (irregularitat de l'arrel en cordons al màxim 
soldats des d'un costat). 

No s'admet la manca de fusió o de penetració. Desbordaments o solapadures indiquen, 
ormalment, problemes d'unió i, per tant, no són admissibles. 
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La mida d'inclusions d'escòries, que no arriben a la superfície del cordó, no superarà dues 
vegades els valors indicats per mossegades. La distància entre dues inclusions adjacents 
haurà de superar 9 vegades la longitud de la inclusió més llarga. 
 
No són admissibles fissures sigui quina sigui la seva dimensió. 
 
El diàmetre màxim de les inclusions de gas, no superarà 0,25 vegades el gruix de la xapa 
i, en tot cas, serà inferior a 3 mm. L'agrupació de petites inclusions de gas s'admet fins a 
una concentració local determinada, que s'indica en funció de la superfície projectada i de 
la resistència a la fatiga del detall considerat. 
 
La desviació en planta o alçat de qualsevol element estructural de longitud L no ha de ser 
superior a L/1000 ni a 20 mm, en relació amb la seva geometria teòrica. 
 
3.1.9.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
L'acer s'abonarà aplicant al mesurament teòrica el preu establert per a la unitat 
corresponent. El mesurament teòrica és la que resulta de multiplicar el volum teòric 
deduït dels plans de xapes i perfils pel pes específic de set amb vuitanta-cinc quilograms 
per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 
 
Els connectors s'abonaran per unitat (Ud) col·locada segons detall de plànols. 
 
Els preus a aplicar són els que figuren en el Quadre de Preus n º 1. 
 
No s'han d'abonar independentment, per estar inclosos en el preu assenyalat, pintures, 
escapçadures, excessos de pes per toleràncies de laminació, casquets, cargols, tapajunts i 
altres elements accessoris i auxiliars de muntatge. També es consideren incloses en el 
preu, totes les operacions, materials i equips necessaris per a la fabricació, muntatge en 
blanc en taller, transport, manipulació, armat en obra de l'estructura metàl·lica i 
col·locació de la mateixa mitjançant grues, amb tots els mitjans auxiliars necessaris fins 
col·locar en la seva posició definitiva en obra, així com els costos que resultin dels 
controls de producció de l'estructura a realitzar pel Constructor i el cost del control 
realitzat per la Direcció d'Obra resultant de la detecció de defectes, la qual que comportarà 
una ampliació dels assajos i la seva repetició un cop esmenats els mateixos. 
 
S'inclouen en el preu també, la preparació dels terrenys de recollida, muntatge, accessos, 
talls i desviaments provisionals de trànsit i tots els permisos, taxes i operacions auxiliars 
necessàries per al muntatge descrit en l'apartat corresponent d'aquest Plec. 
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3.1.10.- CONTROL DE QUALITAT DE L’ESTRUCTURA METÀL· LICA 
 
3.1.10.A.- GENERAL  
 
Pel control de qualitat que defineix aquest Plec correspon al que el Director d'Obra 
realitza. En cap cas eximeix al Contractista d'assegurar la qualitat del treball que 
desenvolupa i la seva verificació necessitarà l'autocontrol corresponent. 
 
3.1.10.a.1.- INSPECCIÓ DE LES FÁBRIQUES EN EL TALLER I A PEU D’ 
OBRA 
 
El Contractista demanarà, de les diferents fàbriques d'on provinguin dels materials, les 
autoritzacions necessàries perquè el Director d'Obra pugui inspeccionar en aquelles la 
fabricació d'aquests. Aquest podrà ordenar la realització dels assaigs o proves que 
consideri necessàries i refusar les peces que jutgi defectuoses des del punt de vista de la 
seva qualitat, fabricació o dimensions. 
 
A més, el Constructor haurà de donar lliure entrada als seus tallers al Director d'Obra, que 
pot ordenar, a costa del Contractista, la realització de les proves, assaigs i comprovacions 
necessàries per assegurar que les clàusules del present Plec de Condicions estiguin ben 
complertes, tant sota l'aspecte de la bona qualitat i resistència dels materials, com des del 
de la bona execució del treball. 
 
Els assaigs i comprovacions anteriors, no podrà al·legar com descàrrec de cap de les 
obligacions imposades, es podrà, fins després del muntatge, rebutjar les peces que fossin 
reconegudes defectuoses des del punt de vista del treball o de la qualitat. L'acceptació per 
part del Control de Qualitat no eximeix al Contractista de la seva responsabilitat per la 
presència de defectes no detectats en el mostreig estadístic realitzat. 
3.1.10.a.2.- CERTIFICATS 
 
De cada inspecció o control realitzat, s'emetran seus certificats amb indicació, almenys, 
de: 
 
. dates d'execució de l'assaig 
 
. identificació de la peça i zona inspeccionada 
 
. procediment aplicat 
 
. resultats obtinguts 
 
3.1.10.a.3.- PERSONAL 
 
El personal que realitzi tasques d'inspecció o assajos no destructius disposarà de la 
preparació adequada. 
 
3.1.10.B.- MATERIALS  
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Es controlaran els certificats emesos pel fabricant dels materials. 
 
A fi de detectar possibles defectes de laminació, totes les xapes seran controlades per 
ultrasons. 
 
El control serà realitzat pel mètode establert en UNE 7-278, explorant sobre tot el 
perímetre de la xapa (a 50 mm de la vora) i per quadrícula de 200 mm. 
 
Les xapes s'acceptaran si compleixen amb el nivell de qualitat "grau A", establert en UNE 
36-100. 
 
Preferentment, les xapes es recolliran complint amb aquest control, que realitzar i 
documentar el fabricant de les mateixes. 
 
3.1.10.C.- DIMENSIONS  
 
Control de la concordança amb els plànols i les prescripcions de tolerància, especifica  en 
el present plec. 
 
3.1.10.D.- SOLDADURES 
 
3.1.10.d.1.- GENERAL 
 
La qualitat de les soldadures quedarà assegurada mitjançant la realització de les 
inspeccions i controls previstos en el programa de punts d'inspecció, preparat per a cada 
tipus de construcció. 
 
Les soldadures que no compleixin les prescripcions de tolerància d'aquest Plec seran 
causa de rebuig o reparació. Les reparacions seran objecte de nou control de qualitat. 
 
3.1.10.d.2.- METODES DE CONTROL 
 
- Inspección visual 
 
  Totes les soldadures seran inspeccionades visualment, vigilant el seu aspecte exterior i 

la integritat de la soldadura. La dimensió de les cotes i les toleren ¬ cies s'han de 
controlar aleatòriament. 

 
- Control per partícules magnètiques 
 
  A realitzar com a complement de la inspecció visual. 
 
Aquest assaig permet la detecció de defectes o inclusions superficials. També és possible, 
amb certes limitacions, la detecció de discontinuïtats i inclusions no metàl·liques 
subsuperficials. 
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Tècnica d'assaig .- L'assaig es realitzarà mitjançant l'ús de jou magnètic  portàtil, creant un 
camp magnètic local sobre la zona de soldadura a examinar, i aplicant partícules 
magnètiques adequades en color i característiques del material que cal inspeccionar. 
 
. Direcció de magnetització: Transversal i longitudinal a la soldadura dura. 
 
. Partícules magnètiques aplicades per una de les vies: Humida: Fluorescents  
 
. Contrast de color 
 
. Tipus de corrent: Alterna o contínua 
 
 
- Control per líquids penetrants 
 
  A realitzar com a complement de la inspecció visual i substitutiu del control per 

partícules magnètiques. 
 

Aquest assaig permet la detecció de les discontinuïtats que afloren a la superfície 
en sòlids no porosos, per a això s'utilitzaran líquids que penetrin per capilaritat en 
les discontinuïtats o esquerdes. 

 
Posteriorment, i un cop eliminat l'excés de líquid penetrant de la superfície 
inspeccionada, el líquid contingut en les discontinuïtats traspua i pot ser observat 
en la superfície. 

 
Tècnica o procediment a seguir .- És vàlid qualsevol dels mètodes recomanacions 
dos en ASTM E 165. En general, el procediment a seguir serà: 

 
. Preparació de les superfícies, eliminant projeccions de soldadura, escòries o altres 
irregularitats que puguin emmascarar defectes. 

 
. Neteja amb dissolvent. 

 
. Aplicació de líquid penetrant, en esprai o pinzell, deixant actuar com a mínim 
durant 20 minuts sense que s'assequi (pot ser necessari tornar a aplicar-lo en aquest 
temps). 
 
. Eliminar les restes de penetrant amb dissolvent o aigua, segons escaigui per ser 
esborrat. No polvoritzar o dirigir el raig d'aigua directament ¬ et sobre les zones 
objecte d'inspecció; utilitzar draps, etc . 

 
. Aplicar el producte revelador (tipus 9D1 d'ARDROX o similar) un cop assecada 
la superfície (aproximadament 2 minuts). 
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. Avaluar les indicacions que siguin posades de manifest als 2, 5 i 15 minuts de 
aplicat el revelador, tant si estan sobre la soldadura com en els 10 mm annexos a 
cada costat d'aquesta. 

 
. Neteja final. 

 
 
- Control per radiografia  
 
 Aquest control permet la detecció de defectes en l'interior de les soldadures i 

s'emprarà com a assaig complementari de la inspecció visual i amb l'abast previst en 
el programa de punts d'inspecció. 

 
Tècnica d'assaig .- Les plaques radiogràfiques seran obtingudes emprant aparells de 
raigs X o isòtops de Ir92. 

 
La densitat estarà compresa en 2 i 4. 

 
La qualitat d'imatge en les plaques radiogràfiques s'evidenciarà mitjançant la 
col·locació de l'indicador apropiat i corresponent, almenys, amb la classe II, segons 
norma DIN 54109 part 2. 

 
- Control per ultrasons 
 
 Aquest control permet detectar el mateix tipus de defectes que el radiografiat i es 

podrà utilitzar com a substitutiu d'aquell quan així estigui previst en el programa de 
punts d'inspecció. 

 
Tècnica .- La tècnica o mètode d'exploració a aplicar estarà d'acord, per exemple, 
amb el procediment proposat en el "Bridge Welding Code" AWS D 15-88. 

 
 
3.1.10.d.3.- PERNS CONECTORS 
 
- Inspecció visual 
 
 En tots els perns caldrà controlar la forma i el color de la soldadura. Si la soldadura és 

bona, serà de color blau brillant, envoltant completament el fill del pern. 
 
- Control acústic 
 
 Mitjançant un martell lleuger de picar els perns soldats. Si el so és clar i net, la 

soldadura normalment no presenta cap defecte. 
 
- Assaig de doblatge 
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 Els perns a controlar es doblaran a 20 º, aproximadament, de la seva posició inicial, 

de manera que la zona de soldadura, eventualment defectuosa, pateixi la tracció 
màxima. Els perns així controlats caldrà deixar-los en aquesta posició si no presenten 
fissures. 
 
Aquest control s'ha d'aplicar al 3% dels perns, a més dels que no satisfacin el control 
visual o acústic. 

 
 
3.1.10.E.- MUNTATJE  
 
 . Supervisió de la implantació i de l'anivellament de la construcció, així com de les  
contrafletxes. 
 
. Control de les mesures de seguretat, així com del seu compliment. 
 
3.1.10.F.- EJECUCIÓ  D’  UNIONES AMB  CARGOLS 
 
En les unions amb cargols es controlarà la disposició i el diàmetre dels forats. 
 
En el cas d'unions per fregament caldrà controlar, a més, el contacte de les superfícies, la 
seva rugositat i neteja, així com l'esforç de pretensat en els cargols. 
 
En tot cas es controlarà la qualitat dels cargols utilitzats. 
 
3.1.10.G- PROTECCIÓ  SUPERFICIAL  
 
En cas de protecció mitjançant pintures, s'efectuaran els següents tipus de control: 
 
. Comprovació de les identificacions de lots i revisió dels certificats. 
 
. Control de la preparació de mescles i de la seva caducitat. 
 
. Comprovació visual de la preparació superficial prèvia al pintat. 
 
. Inspecció visual de l'aspecte després de l'aplicació de cada capa, així com mesura de la 
seva espessor. 
 
. Control del temps d'assecatge i de les mesures de protecció contra la pols durant 
l'assecat. 
 
. Prova d'adherència segons UNE 48032. 
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3.2.- PINTURES EN ELEMENTS METÀL·LICS 
 
3.2.1.- ABAST 
 
Aquest article té per objecte definir requisits tècnics que ha de complir la protecció contra 
la corrosió mitjançant l'aplicació d'un sistema de pintat, dels elements metàl·lics. 
 
Els treballs que abasta aquest article inclouen, a més de la preparació de les superfícies i 
el pintat de les mateixes, el subministrament dels materials, mà d'obra, mitjans auxiliars 
(bastides fixes i mòbils, lones, gòndoles, ... etc.) , maquinària, eines, equips, etc., en les 
quantitats necessàries per al compliment dels terminis establerts. 
 
3.2.2.- SISTEMA DE PROTECCIÓ A UTILIZAR  
 
3.2.2.A.- PREPARACIÓ  DE LES SUPERFÍCIES 
 
Aquest apartat defineix la preparació de totes les superfícies metàl·liques de l'estructura, 
ja siguin interiors del calaix metàl·lic, exteriors o les baranes del tauler. 
 
La preparació consistirà en un sorrejat abrasiu fins al grau 2 ½ segons norma SIS 05.59.00 
l'Standard Suec o segons Noma ISO 8501-1 (o Metall gairebé blanc SSPC-SP-10 de les 
Especificacions de preparació de la superfície -1971 - del Consell de Pintors d'Estructures 
d'Acer o 2 ª Qualitat segons la Norma Britànica BS 4232-1967), amb una rugositat de 30 
a 45 micres, emprant un abrasiu silici amb un diàmetre de partícula de 0,3 a 1,2 mm. 
 
Un cop efectuat el sorrejat es raspallaran les superfícies amb útils de truja o fibra 
totalment nets, es bufarà aire comprimit i / o netejarà per eliminar tota resta de residus 
produïts durant sorrejat com són pols, contaminants, etc., Que poguessin estar dipositats a 
les cavitats i cantonades del metall tractat. 
 
La superfície bestiesa serà examinada per tal de comprovar que estigui totalment exempta 
d'oli, cera i greix, i si no s'eliminaran aplicant dissolvents, netejadors químics o detergents 
orgànics. 
 
3.2.2.B.- ACABAT  DE LES BARRERES I  SUPERFÍCIES EXTERIORS  DEL  

CALAIX  
 
- IMPRIMACIÓ 
 
Com a màxim, quatre hores després de l'sorrejat, es procedirà a l'aplicació de la capa 
d'imprimació. Si haguessin passat més de quatre hores, es procedirà de nou a vessar les 
superfícies per eliminar la capa de passiu que s'hagi format, tornant-se a netejar 
mitjançant bufat i / o aspiració. 
 
S'aplicarà una capa de 50 micres de pintura anticorrosiva Epoxi, curada amb poliamida de 
dos components, que conté fosfat de zinc com a pigment i que aquesta exempta de plom i 
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cromat, segons Norma SSPC-Paint 22 (o NLS-P-38336). 
 
El gruix de la capa d'imprimació serà, com a màxim, de 55 micres de pel·lícula seca i, 
com a mínim, de 45 micres. 
 
L'aplicació s'ha de fer en lloc protegit, per temperar al màxim les extremes temperatures 
del substrat. 
 
En les soldadures que han d'aplicar la protecció amb posterioritat, es prepararan 
manualment al grau SA-3 i s'aplicarà una mà de pintura epoxídica rica en zinc, a brotxa. 
 
- PINTURA INTERMEDIA 
 
S'aplicarà una mà (un mínim de 80 micres de pel·lícula seca) de pintura Epoxi-Poliamida 
d'alt gruix, després del període de curat de la imprimació, segons la norma SSPC-Paint 22 
Intermèdia, amb una formulació adequada per assegurar la perfecta adherència sobre el 
Epòxid Poliamida. 
 
Per evitar que la mà d'acabat no cobreixi, tindrà un color similar al de la capa d'acabat, 
lleugerament més fosc. 
 
 
- PINTURA D’ ACABAT 
 
S'aplicaran dues mans amb un mínim de 60 micres de pel lícula seca en total (30 +30), 
d'esmalt de poliuretà brillant de dos components a base de isocianat alifàtic repintat, 
segons el tipus V de la SSPC-PS-Guide 17.00. 
 
La segona mà s'aplicarà a l'obra un cop es munti el calaix complet. Per això una vegada 
confirmi la Direcció d'Obra el to aproximat del color a aplicar, el con ¬ ta presentarà 
diferents gammes de color, es realitzaran proves completes de preparació, imprimació, 
capa intermèdia i acabat fins triar la pintura definitiva. 
 
Sigui quina sigui la pintura finalment aplicada i les proves necessàries per triar, el 
Contractista no podrà demanar cobrament addicional. 
 
3.2.2.C.- PINTURA  DE SUPERFÍCIES I  PERFILS INTERIORS  DEL  CALAIX 
 
Un cop efectuat el raig de la superfície es disposarà una perfils d `alumini en dues capes 
de 150 micres, com a protecció enfront de la possible acumulació d'aigua superficial. No 
es pintaran les superfícies interiors que hagin de ser recobertes per formigó, extremant la 
cura en aquest aspecte. 
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3.2.3.- EXECUCIÓ I CONTROL DE QUALITAT DELS SISTEME S DE 
PROTECCIÓ  

 
3.2.3.A.- PROCEDIMIENT  DEL  SUBMINISTRADOR  
 
El subministrador presentarà els procediments de pintura d'acord amb els sistemes 
especificats on reculli les circumstàncies d'aplicació i els seus propis criteris d'acceptació i 
rebuig. 
 
3.2.3.B.- CARACTERÍSTIQUES  DELS PRODUCTES 
 
Totes les pintures a utilitzar seran del mateix fabricant o subministrador, sent aquest una 
signatura acreditada en el mercat. 
 
El subministrador facilitarà, incloses en el seu procediment, els Fulls de Característiques 
Tècniques de els productes concrets que s'hagin d'aplicar segons els sistemes especificats i 
ha de garantir la compatibilitat de les capes amb els gruixos requerits. 
 
Si algun apartat d'aquest article es contradiu amb les Fulles Tècniques, el subministrador 
aclarirà per escrit aquest punt. 
 
Així mateix s'ha de seguir aquesta Full en tots els punts no indicats en aquest plec, tal com 
proporcions de mescla, intervals de repintat, etc. 
 
Totes les pintures a utilitzar es lliuraran en els seus envasos originals, precintats, sense 
mostra de deteriorament i acompanyats dels certificats de fàbrica i les instruccions 
d'emmagatzematge i aplicació. A més haurà de presentar-se amb la corresponent 
homologació segons normes. 
 
Els envasos hauran de portar clarament visibles la signatura del fabricant, la designació 
del producte, color, número de lot de fabricació i data de fabricació. 
 
S'inspeccionaran els envasos dels materials comprovant que arriben precintats i sense 
deterioraments i que cada enviament de pintures va acompanyat dels corresponents 
certificats de Control de Qualitat del subministrador. 
 
L'emmagatzematge es realitzarà conforme a les instruccions del subministrador, 
conservant els envasos sota sostre, en lloc ventilat i protegit contra el foc. 
 
Les pintures es prepararan i aplicar d'acord amb les instruccions del subministrador, 
havent d'estar perfectament barrejades i mantenint consistència uniforme durant 
l'aplicació. Només s'utilitzaran dissolvents, espessidors o estabilitzadors subministrats i 
recomanats pel subministrador, i sempre seguint les seves instruccions. 
 
Les partides de pintura de cada tipus remeses a obra s'han de comprovar mitjançant 
anàlisis de paràmetres en mostres representatives abans de procedir a la seva acceptació. 
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3.2.3.C.- PREPARACIÓ  DE LES SUPERFÍCIES 
 
En tot cas, abans de procedir al sorrejat, es netejaran les taques d'oli o greix de les 
superfícies amb dissolvents, segons Norma SSPC-SP-1.  
 
Així mateix, s'eliminaran prèviament les crostes gruixudes d'òxid, fulls de laminació 
d'acer i, si s'escau, les projeccions de soldadura amb cisell.  
 
L'aplicador disposarà en el lloc de treball, en correcte ús, de:  
 
- Termòmetre d'ambient  
 
- Termòmetre de contacte  
 
- Higròmetre de lectura contínua o Psicomètric giratori  
 
- Visuals Sa 2 ½ de la SIS 05.59.00.  
 
No es podrà rajar si:  
 
- La humitat relativa és superior al 85%.  
 
- La condensació és imminent, és a dir, si la temperatura superficial de l'acer no supera en 
3r C, almenys, a la temperatura de l'Punt de rosada per les condicions ambientals.  
 
- No hi ha prou llum.  
 
- L'equip de sorrejat no està amb els seus respectius filtres d'aigua i oli correctament 
purgats.  
 
- Plou o es tem vagi a ploure en les pròximes quatre hores, si s'està treballant a la 
intempèrie.  
 
- El abrasiu estigués humit o contaminat.  
 
L'aspecte de la superfície d'acer, un cop netejada, haurà de presentar un color grisenc-
metàl·lic d'aspecte lleugerament rugós absent de crostes d'òxid o calamina, pintura, etc, 
excepte lleugeres taques o ratlles.  
 
Per a la comprovació d'aquesta neteja s'han d'utilitzar els Standard fotogràfics de la 
Norma Sueca abans esmentada.  
 
El abrasiu empleat haurà de ser sorra de sílice pura. Estarà exempta d'argiles, humitat o 
qualsevol matèria estranya, i la seva granulometria estarà compresa entre 0,3 i 1,2 mm.  
 
No es podrà reutilitzar la sorra.  
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La rugositat obtinguda amb la sorra estarà compresa entre 30 i 45 micres sense que en cap 
cas, sigui obstacle perquè els gruixos es consideren eficaces, és a dir, sobre les crestes, 
d'acord amb la Norma SSPC-PA-2.  
 
Si després del sorrejament i de la neteja s'observen fulles de laminació o defectes en la 
consecució del grau de neteja demanat, s'eliminaran els defectes i es tornarà a vessar fins 
a aconseguir que l'aspecte coincideixi amb la visual esmentada.  
 
Una vegada comprovat que l'aspecte és el demanat, es comprovarà també l'absència de 
contaminants com pols, greixos, humitat, etc.  
 
Aquestes operacions, que es consideren molt importants, seran controlades 
minuciosament, no es podran aplicar la capa d'imprimació fins que la Direcció d'Obra no 
hagi donat el vistiplau a aquestes.  
 
L'equip necessari per subministrar l'aire a compressió necessari per al sorrejat, haurà de 
ser un compressor equipat amb els seus corresponents filtres, separadors d'oli i aire, amb 
cabal efectiu d'aire de 6-9 m3/minuto.  
 
L'equip de xorreig portarà, igualment, els seus corresponents filtres d'aire i oli, les seves 
mànegues en perfecte estat i broquet de tungstè de 8-10 mm de diàmetre.  
 
Per verificar el contingut d'humitat de l'aire s'utilitzaran teles de cotó o paper blanc 
absorbent, projectant l'aire sobre aquests per espai de 30-60 segons, almenys dues vegades 
durant cada torn de treball. Qualsevol indici d'oli o humitat que aparegui en el paper o en 
la tela obligarà a la paralització ¬ ció del treball, que no es reprendrà fins que s'hagin 
adoptat mesures correctores en els equips o s'hagin substituït els mateixos.  
 
L'equip de raig es mantindrà en condicions acceptables de funcionament.  
En zones on la pintura estigués encara en fase de curat no es realitzaran operacions de 
sorrejament a menys que aquestes zones estiguin degudament protegides.  
 
La il·luminació serà suficient per a permetre el contrast visual que garanteixi una 
avaluació contínua de la qualitat del treball realitzat.  
 
Cada dia, abans del començament dels treballs i quan les circumstàncies ho aconsellin 
segons el parer de la Direcció d'obra, es comprovarà que les condicions ambientals són 
adequades per als treballs de preparació de superfícies i de pintat.  
 
3.2.3.D.- APLICACIÓ  DE LES PINTURES 
 
Els equips de projecció seran de les característiques recomanades pel subministrador de 
les pintures, no es permet l'ús de corrons ni brotxes en cap cas. 
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Es verificarà el contingut d'humitat de l'aire dels equips de projecció, de la mateixa 
manera que ja s'ha indicat anteriorment per als equips de sorrejament. 
 
A cada mà de pintura s'ha d'aconseguir el gruix especificat. A la capa d'imprimació, si es 
detecta manca substancial del gruix, serà necessari tornar a regalimar abans d'aplicar una 
nova mà si ha transcorregut, almenys, un dia des de la primera mà. 
 
Cada mà de pintura ha de curar en les condicions i circumstàncies recomanacions per l 
subministrador o fabricant, en particular es tindrà cura de respectar els terminis de curat 
de la capa intermèdia, en el sistema de protecció de les barreres laterals, la durada 
dependrà de la humitat i temperatures ambientals. 
 
Per aplicar una mà, a més d'haver curat la mà anterior, aquesta ha d'estar perfectament 
neta i exempta de pols, greix o contaminants, a més, haurà d'estar lliure d'humitat i 
condensació. Si per necessitats del pla de treball és necessari pintar i les superfícies 
estiguessin humides, aquestes es bufarien amb aire fins a la total eliminació de l'aigua, 
deixant un espai de 20-30 minuts després de l'operació de bufat i abans del començament 
del pintat. 
 
Tota la pintura s'aplicarà uniformement sense que es formin regalims, corriments de la 
pel·lícula, esquerdes, etc., I es prestarà especial atenció a les vores, cantonades, reblons, 
cargols, superfícies irregulars, etc. 
 
No es podrà pintar si: 
 
- La humitat relativa supera els límits fixats pel fabricant. 
 
- La temperatura de la superfície està fora de l'interval fixat pel fabricant. 
 
- La condensació és imminent. 
 
- Plou o es preveu pluja a les pròximes cinc hores. 
 
- Hi ha vent. 
 
- No hi ha prou llum. 
 
- La barreja ha superat el seu període de vida útil, segons les instruccions del fabricant. 
 
Cada capa de pintura a aplicar ha de tenir diferent color o tonalitat a l'anterior, per tal que 
hi hagi contrast entre aquestes i poder saber cada zona en quina fase de treball es troba. 
 
Per a l'aplicació d'una capa de pintura sobre una ja donada serà necessari el vistiplau de la 
Direcció d'Obra, després que s'hagi comprovat el gruix de la capa anterior i el perfecte 
estat de neteja i absència d'humitat de les superfícies a pintar . 



  Plec de condicions tècniques 
 

46 
 

3.2.3.e.- PREPARACIÓ DE PROBETES 
 
Per tal de que la Direcció d'Obra pugui realitzar proves d'adherència, exposicions i altres 
assaigs destructius, el Contractista prepararà un mínim de sis provetes amb els dos 
sistemes complets, realitzats en els mateixos terminis i circumstàncies que l'obra real, sota 
la supervisió de la Direcció d'Obra, de dimensions 150x75x3 mm aproximadament. 
 
3.2.3.F.- INSTRUMENTS  DE MEDICIÓ  I  CONTROL  
 
Per a l'eficaç realització del seu control de qualitat, el Aplicador disposarà i utilitzarà, 
almenys, els següents instruments: 
 
- Termòmetre d'ambient 
- Termòmetre de contacte 
- Higròmetre de lectura contínua 
- Visual de comparació Sa 2 ½ SIS 05.59.00 
- Mesurador de gruixos de humit 
- Mesurador de gruixos en sec 
- Mesuradors d'adherència 
- Rugosímetre TATOR 
- Paper blanc absorbent o tela de cotó 
- Lupes 
- Llanternes 
 
3.2.3.g.- CONTROL 
 
Durant l'aplicació, el control es realitzarà: 
 
- Prenent mostres directes d'aplicació per controlar el grau de possible dilució en obra i la 
seva acceptació o no. 
 
- Controlar el grau de reticulació del sistema aplicat i en particular l'acabat P4. 
 
- Controlar els intervals entre capa i capa, i molt especialment entre intermèdia i acabat, 
marcats pel fabricant, a aquest fi el fabricant haurà d'aportar una taula amb temps de 
repintat a diferents temperatures. 
 
3.2.4.- CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG  
 
Per al sorrejat el control serà visual, entenent que s'ha aconseguit el grau Sa 2 ½ de la 
norma SIS 05.59.00 quan, en qualsevol quadrat que es triï de 25 per 25 centímetres, no hi 
ha més d'un 5% de punts foscos amb rastre d'oxidació, línies, etc. 
 
3.2.4.A.- ESPESORS EFICAÇOS DE PEL·LÍCULA  SECA 
 
Els gruixos eficaços, sobre crestes del perfil de raig, es mesuraran segons la SSPC-PA-
2, descomptant la influència de la rugositat, i les mans anteriors, quan n'hi ha: 
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a) Imprimació 
 
Demanat, 50 micres 
Mínim, 45 micres 
Màxim, 55 micres 
 
b) Mà intermèdia 
 
Demanat, 80 micres 
Mínim 70 micres 
Màxim 100 micres 
 
c) Acabat (en dues capes) 
 
Demanat, 60 micres (2x30) 
Mínim, 50 micres 
Màxim, 80 micres 
 
Adherència del sistema complet 
 
Mètode a (X.cut) de ASTM D 3359 
Desitjable, 5 a 
Mínim, 4 a 
 
Adhesió téster ELCOMETER 
 
Desitjable, per sobre de 40 kp / cm ² 
Mínim, 30 kp / cm ² 
 
En tots els casos, els valors extrems només es permetran en un màxim del 20% dels 
mesuraments. 

 
3.2.5.- MEDICIÓ I ABONAMENT  
 
Les pintures emprades en la protecció dels elements metàl·lics en la forma exposada en 
aquest article no seran objecte de mesurament ni abonament independent, en estar 
incloses en el preu de la unitat d'obra protegida mitjançant la seva aplicació en obra. 

 
3.3.- PINTURES PER A PERFILS METÀL·LICS 
 
3.3.1.- SISTEMA DE PINTURA PER L’INTERIOR DE L’ESTR UCTURA 
 
 
• Les superfícies a pintar es netejaran amb cura, eliminant tot risc de brutícia, 

cascaria, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc...i s’assegurarà que quedin 
perfectament secs. La neteja es portarà a terme mitjançant un raig de sorra: grau Sa 
2 ½ (ISO-8501-1:1988/SS 05 5900). 
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• Capa d’imprimació anticorrosiva  bicomponent epòxid poliamida de 
aproximadament 35 micres de pel·lícula  seca. 

 
• A les 24 hores s’aplicarà 60-80 micres del revestiment multirresínic aplicable a capa 

gruixa. 
 
• Després d’un mínim de 8 hores s’aplicarà dues capes de l’esmalt poliuretà alifàtic 

amb un espessor de 34-40 micres de pel·lícula seca per capa. 
 
3.3.2.-  EXECUCIÓ DEL PINTAT 
 
Previ al pintat amb la capa d’emprimació dels perfils les platabandes i l’interior de la 
xapa, s’haurà de realitzar una inspecció prèvia de l’estat superficial. 
 
El pintat amb les resines epòxid es realitzarà  amb els gruixos establerts en projecte, fent 
un seguiment d’acord amb la norma UNE 48.031 Immediatament després de la capa 
d’emprimació, s’aplicarà la capa d’acabat d’esmalt de poliuretà el més aviat possible. 
 
Imprimació d’epòxid amb alt contingut de zenc 
 
DADES D’APLICACIÓ  
 
Sistema d’aplicació: Pistola airless. Pot utilitzar-se brotxa o corró en petites àrees. 
 
Mescla:30min. Abans de ser aplicat. 
 
Durada de la mescla: 1-2 dies. Es redueix a major temperatura 
 
Guia aplicació a pistola: 
 
Pressió: 150kp/cm 2 (2100 psi) 
 
Boquilla: 0,015-0,021” (0,38-0,53mm) 
 
Angle de projecció: 40-80º 
 
Filtre: Comprovar que els filtres estiguin sempre nets. 
 
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
 
Raig de sorra fins a grau Sa 2 ½ (SIS 05 5900). Millorant la preparació de la superfície 
millorarà el resultat. Si s’utilitza sobre pintures antigues la superfície haurà d’estar neta i 
seca. 
 
CONDICIONS DURANT L’APLICACIÓ 
 
La temperatura del substrat ha de ser com a mínim de 3º© per sobre del punt de rosada, 
i d’un mínim de 5º durant el procés de curat ja que temperatures mes baixes suposarien 
un  retard considerable. La temperatura i humitat relativa hauran de ser mesurades en les 



  Plec de condicions tècniques 
 

49 
 

rodalies del substrat. Es recomana durant l’aplicació una continua agitació per tal de 
prevenir la sedimentació del pigment de zenc degut al seu elevat pes específic. 
 
TEMPS D’ASSECAT  
 
El temps d’assecat s’avaluen d’acord amb la norma BS 3900. Apartats C2 i C3. Els 
temps d’assecat depenen generalment de la ventilació, de la temperatura ambiental i del 
suport, dels espessors aplicat per a capa i per el nombre de capes. Les dades 
assenyalades s’han obtingut en les següents condicions: 
 
- Bona ventilació 
 
- Observant els gruixos de la pel·lícula recomanats. 
 
- Aplicant una capa de pintura sobre suport inert. 
 
Temperatura del suport Assecat al tacte 1 Assecat 2 Curat Assecat per recobrir 3 mínim 
màxim 4 
 
5ºC 50min 3h 10 d 3 h- 
 
10ºC 20min 2 h 7d 2h- 
 
23ºC 10min 1,5 h 5 d 1,5 h 
- 
35ºC 5min 1 h 3 d 1 h- 
 
1Segons BS 3900 Apartat C2 
2Segons BS 3900 Apartat c· 
 
3Dades aplicables al repintat amb el mateix tipus genèric de pintura. 
 
4La superfície a pintar ha d’estar seca i lliure de qualsevol contaminació abans de ser 
repintada. La millor adherència entre les capes s’obté quan la subsegüent capa es 
aplicada abans de que la capa precedent estigui totalment  curada. Si el curat del 
producte  ha estat excessiu, serà necessari, donar rugositat a la superfície pintada 
(fregant amb paper de vidre o raig lleuger). 
 
Les dades assenyalades son únicament indicatius. Les dades reals poden determinar “in 
situ” depenent de l’antiguitat  del sistema existent, els tipus de pintures, el nombre de 
capes, la dilució, la temperatura, ventilació, etc. 
 
EMMAGATZEMATGE 
 
El producte ha de conservar-se en l’envàs original, perfectament tancat, en un lloc sec i 
ventilat, d’acord amb la legislació vigent. Els envasos hauran d’estar tancats 
hermèticament. S’ha de manipular amb compte. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 



  Plec de condicions tècniques 
 

50 
 

Observar les indicacions contingudes a l’etiqueta. Aplicar a pistola només en llocs 
ventilats. No respirar o inhalar vapors. Evitar el contacte amb la pell. Els vessaments o 
esquitxades s’han d’eliminar ràpidament amb un agent de neteja adequat, aigua i sabó. 
El contacte amb els ulls requereix un rentat immediat amb abundant aigua i atenció 
mèdica. 
 
Recobriment epoxi de dos components d’alt contingut en sòlids  
 
DADES D’APLICACIÓ 
 
Sistema d’aplicació: Pistola airless. Pot usar-se brotxa o corró en petites àrees. 
 
Mescla:10min. Abans de ser aplicat. 
 
Durada de la mescla: 2 hores. Es redueix a major temperatura  
 
Guia d’aplicació a pistola: 
 
Pressió: 150 kp/cm 2(2100 psi) 
 
Boquilla: 0,023-0,031” (0,58-0,79mm) 
 
Angle de projecció: 40-80º 
 
Filtre: Comprovar que els filtres estiguin sempre nets. 
 
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
 
Raspallar en cas que sigui necessari fins a un grau St 2 (SIS 05 5900). Millorant la 
preparació de la superfície millorarà el resultat. Si s’utilitza sobre pintures antigues, la 
superfície haurà d’estar neta i seca. 
 
CONDICIONS DURANT L’APLICACIÓ   
 
La temperatura del substrat ha de ser com a mínim de 10º© i 3º© per sobre del punt de 
rosada. La temperatura i humitat relativa hauran de ser mesurades en les rodalies del 
substrat. Quan s’utilitza en espais tancats es necessària una bona ventilació. No utilitzar 
aire calent fins que els dissolvents estiguin totalment evaporats per tal d’evitar l’assecat 
superficial i quedar atrapats els dissolvents en l’interior de la pel·lícula aplicada. No 
exposar a esforços mecànics fins que estiguin totalment curat. 
 
TEMPS D’ASSECAT 
 
Els temps d’assecat s’avaluen d’acord amb la norma BS 3900. Apartats C2 i C3. Els 
temps d’assecat depenen generalment de la ventilació, de la temperatura ambiental i del 
suport, dels espessors aplicats per capa i pel nombre de capes. Les dades assenyalades 
s’han obtingut en les següents condicions:  
 
- Bona ventilació. 
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- Observant els gruix de la pel·lícula recomanats. 
   
- Aplicant una capa de pintura sobre suport inert. 
 
Temperatures del suport Assecat al  tacte 1Assecat 2Curat Assecat per recobrir 3 mínim 
màxim 4 
 
10ºC 8 h 24 h 14 d 24 h – 
 
23ºC 4 h 10 h 7 d 10 h – 
 
35ºC 2,5 h 5 h 3 d 5 h – 
 
1 Segons BS 3900 Apartat C2 
 
2 Segons BS 3900 Apartat C3 
 
3 Dades aplicables al repintat amb el mateix tipus genèric de pintura. 
 
4 La superfície a pintar ha d’estar seca i lliure de qualsevol contaminació abans de ser 
repintada. La millor adherència entre les capes s’obté quan la subsegüent capa es 
aplicada abans de que la capa precedent estigui totalment curada. Si el curat del 
producte ha estat excessiu, serà necessari, donar rugositat a la superfície pintada (fregat 
amb paper de vidre o raig lleuger).  
 
Les dades assenyalades son únicament indicatius. Les dades reals poden determinar  
“in situ” depenent de l’antiguitat del sistema existent, els tipus de pintures, el nombre de 
capes, la dilució, la temperatura, ventilació, etc. 
 
EMMAGATZEMATGE 
 
El producte ha de conservar-se en l’envàs original, perfectament tancat, en un lloc sec i 
ventilat, d’acord amb la legislació vigent. Els envasos hauran d’estar tancats 
hermèticament. S’ha d’agitar be abans de ser emprat. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
Observar les indicacions contingudes a l’etiqueta. Aplicar a pistola només en llocs 
ventilats. No respirar o inhalar vapors. Evitar el contacte amb la pell. Els basaments o 
esquitxades s’han d’eliminar ràpidament amb un agent de neteja adequat, aigua i sabó. 
El contacte amb els ulls requereix un rentat immediat amb abundant aigua i atenció 
mèdica. 
 
Esmalt Poliureta 
 
DADES D’APLICACIÓ  
 
Sistema d’aplicació: Pistola airless. Pot usar-se brotxa en petites àrees. 
 
Durada de la mescla: 4 hores. Es redueix a major temperatura  
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Guia aplicació a pistola: 
 
Pressió 150kp/cm 2 (2100psi) 
 
Boquilla:0,013- 0,018” (0,33-0,46mm) 
 
Angle de projecció: 40-80º 
 
Filtre: Comprovar que els filtres estiguin sempre nets. 
 
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE 
 
El substrat ha d’estar net i sec. La brutícia s’ha d’eliminar amb detergents i aclarir amb 
aigua abundant. 
 
CONDICIONS DURANT L’APLICACIÓ 
 
 La temperatura del substrat ha de ser com a mínim de 0º© i 3º© per sobre del punt 
rosada. La temperatura i humitat relativa hauran de ser mesurades en les rodalies del 
substrat. Quan s’usa en espais tancats es necessària bona ventilació. No usar aire calent 
fins que els dissolvents estiguin totalment evaporats per evitar l’assecat superficial i 
quedar atrapats els dissolvents en les capes inferiors. No exposar a esforços mecànics 
fins que estiguin perfectament curat. 
 
TEMPS D’ASSECAT 
 
Els temps d’assecat s’avaluen d’acord amb la norma BS 3900. Apartats C2 i C3. Els 
temps d’assecat depenen generalment de la ventilació, de la temperatura ambiental i del 
suport, dels gruixs aplicats per capa i pel nombre de capes. Les dades assenyalades 
s’han obtingut en les següents condicions: 
 
- Bona ventilació. ( aplicació a l’exterior o amb circulació lliure aire) 
 
- Observant els gruixs de la pel·lícula recomanats. 
 
-Aplicant una capa de pintura sobre suport inert. 
 
Temperatura del suport Assecat al tacte 1 Assecat 2 Curat Assecat per recobrir 3 mínim 
màxim 4 
 
5ºC 4 h 32 h 16 d 20 h – 
 
10ºC 2 h 16 h 10 d 10 h – 
 
23ºC 1 h 8 h 5 d 5 h – 
 
35ºC 1/2 h 4 h 2 d 2,5 h – 
 
1 Segons BS 3900 Apartat C2 
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2 Segons BS 3900 Apartat C3 
 
3 Dades aplicables al repintat amb el mateix tipus genèric de pintura. 
 
4 La superfície a pintar ha d’estar seca i lliure de qualsevol contaminació abans de ser 
repintada.  
 
La millor adherència entre les capes s’obté quan la subsegüent capa es aplicada abans de 
que la capa precedent estigui totalment curada. Si el curat del producte ha estat excessiu, 
serà necessari, donar rugositat a la superfície pintada (fregant amb paper de vidre o raig 
lleuger). 
 
Les dades assenyalades son únicament indicatius. Les dades reals poden determinar “in 
situ” depenent de l’antiguitat del sistema existent, els tipus de pintures, el nombre de 
capes, la dilució, la temperatura, ventilació, etc. 
 
EMMAGATZEMATGE 
 
El producte ha de conservar-se en l’envàs original, perfectament tancat, en un lloc sec i 
ventilat, d’acord amb la legislació vigent. Els envasos hauran d’estar tancats 
hermèticament. 
 
SEGURETAT I SALUT 
 
Observar les indicacions contingudes a l’etiqueta. Aplicar  a pistola només en llocs 
ventilats. No respirar o inhalar vapors. Evitar el contacte amb la pell. Els basaments  o 
esquitxades s’han d’eliminar ràpidament amb un  agent de neteja adequat aigua i sabó. 
El contacte amb els ulls requereix un rentat immediat amb abundant aigua i atenció 
mèdica. 
 
Imprimació anticorrosiva d’epoxi-poliamida.  
 
Es tracta d’una imprimació anticorrosiva d’epoxi  poliamida d’alta qualitat, exenta plom i 

cromats, ignífuga, classificada M-1 

Camp d’aplicació  
 
Imprimació de taller d’ús general sobre superfícies d’acer, preferiblement xorrejades a 
grau Sa. 2 1/2 (ISO 8501-1), acer galvanitzat i alumini. És una imprimació anticorrosiva 
adequada per la protecció contra el foc d’estructures mitjançant  STOFIRE. 
 
Característiques tècniques 
 
Presentació: dos components  
 
Color: vermellós  
Acabat: mat 
 
Pes específic: 1.40+0,05  
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Espessor sec recomenat: 35 micres  
 
% sòlids en volum: 49,5 + 1% 
 
Rendiment: 14,1 m 2 /kg 
 
Temps d’assecat a la pols: 30 minuts, a 20ºC 
 
Temps d’assecat al tacte: 2 hores a 20ºC 
 
Repintable: des de 24 hores, a 20ºC 
 
Proporció de barreja: A:B = 7:1 en pes 
 
Pot-life: més de 8 hores, a 20ºC 
 
Aplicació pistola o brotxa  
 
Diluent indicat: Tipus TI-4 o similar, tot i que en aplicacions airless pot ser convenient 
afegir X-7 o similar fins una proporció de 1:3. No és aconsellable diluir només amb  X-
7. 
 
Tractament previ de superfícies 
 
Les superfícies metàl·liques s’hauran de netejar i desengreixar. L’acer preferiblement 
xorrejat  fins grau Sa. 2 1/2 (ISO 8501-1). El nivell de neteja manual no serà mai 
inferior al nivell St. 3 de l’esmentada norma. 
Mètode d’aplicació  
 
El producte es presenta en dos envasos separats, predosificats, que és precís barrejar 
abans de la seva utilització remenant al fons fins aconseguir una barreja homogènia. Es 
pot diluir si fos precís. Es pot aplicar amb brotxa (aplicat directament o diluït amb un 
màxim d’un 10% de TI-4 o similar), amb rodet (diluït fins a un 5% de TI-4 o similar, 
emprant rodets de llana o pèl curt), pistola aerogràfica(fins 20”-25” Ford-4 o similar 
afegint 20-25%de TI-4) o pistola airless  (diluït de 5 a 10% d’una barreja de TI-4/X-7 o 
similar, des de 1/0,5 fins 1/3. Boquilla 0,017” a 0,021”amb una pressió en punta de 150 
a 180 Kgs/cm2.). No és apropiat per immersió. 
 
Característiques de la pel·lícula seca  
 
Excel·lent adherència sobre l’acer i la major part dels metalls i al·leacions. 
 
Bona resistència a l’aigua i al vapor d’aigua. 
 
Resistent als contactes ocasionals amb productes orgànics. 
 
Flexibilitat: 5mm. mandril cònic. 
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Reacció al foc: classificat M-1 segons el certificat 89439 d’AITEX, i 95005859 del 
LGAI, segons la norma UNE 23.727. 
 
Recomanacions 
 
Es recomana emmagatzemar aquest producte en un lloc cobert , fresc i sec, efectuar 
l’aplicació a l’aire lliure o en un lloc amb bona ventilació. Durant les aplicacions s’han 
d’aplicar les habituals proteccions contra incendis. L’ estabilitat d’emmagatzematge és 
de 12 mesos i 6 mesos per a cada un dels components, en els seus envasos originals 
precintats, a temperatures compreses entre 5ºC i 35ºC.      
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1. AMIDAMENTS AUXILIARS DEL VIADUCTE 
 
 

VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Platabanda superior

Trams Número de xapes Densitat Acer Longitud Espessor Ample Total kg/tram
1 2 7850 8,1 0,020 0,50 1271,70
2 2 7850 9,5 0,030 0,50 2237,25
3 2 7850 5,375 0,030 0,50 1265,81
4 2 7850 5,125 0,025 0,60 1206,94
5 2 7850 3 0,035 0,60 989,10
6 2 7850 6 0,040 0,60 2260,80
7 2 7850 2 0,035 0,60 659,40
8 2 7850 5 0,025 0,60 1177,50
9 2 7850 5 0,025 0,50 981,25
10 2 7850 4,5 0,030 0,50 1059,75
11 2 7850 4,5 0,030 0,50 1059,75
12 2 7850 5 0,025 0,50 981,25
13 2 7850 5 0,025 0,60 1177,50
14 2 7850 2 0,035 0,60 659,40
15 2 7850 6 0,040 0,60 2260,80
16 2 7850 3 0,035 0,60 989,10
17 2 7850 5,125 0,025 0,60 1206,94
18 2 7850 5,375 0,030 0,50 1265,81
19 2 7850 9,5 0,030 0,50 2237,25
20 2 7850 8,1 0,020 0,50 1271,70

Total 26219,00
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VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Ànimes

Tram Número de xapes Densitad Acer Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 2 7850 9,1 0,012 1,86 3188,86
2 2 7850 7,5 0,010 1,86 2190,15
3 2 7850 8,5 0,012 1,86 2978,60
4 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
5 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
6 2 7850 8 0,012 1,86 2803,39
7 2 7850 3,5 0,010 1,86 1022,07
8 2 7850 3,5 0,010 1,86 1022,07
9 2 7850 8 0,012 1,86 2803,39

10 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
11 2 7850 8,5 0,015 1,86 3723,26
12 2 7850 8,5 0,012 1,86 2978,60
13 2 7850 7,5 0,010 1,86 2190,15
14 2 7850 9,1 0,012 1,86 3188,86

Total 39259,17
KG Xapa inferior

Tramo Número de xapes Densitat Acer Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 1 7850 22,975 0,015 4,00 10821,23
2 1 7850 5,125 0,025 4,00 4023,13
3 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00
4 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00
5 1 7850 5 0,025 4,00 3925,00
6 1 7850 9,5 0,015 4,00 4474,50
7 1 7850 9,5 0,015 4,00 4474,50
8 1 7850 5 0,025 4,00 3925,00
9 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00

10 1 7850 5,5 0,020 4,00 3454,00
11 1 7850 5,125 0,025 4,00 4023,13
12 1 7850 22,975 0,015 4,00 10821,23

Total 60303,70
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VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Rigidizador ànima ( 1/2 IPE 300 )

Tramo Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 2 21,1 53,6 2261,92
1 2 21,1 53,6 2261,92

Total 4523,84

KG Rigidizador xapa inferior (#3x100x10 - 1/2 IPE 220)

Tramo Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 3 7850 22,475 0,010 0,10 529,29
2 3 13,1 11,125 437,21
3 3 13,1 11 432,30
4 3 7850 9 0,010 0,10 211,95
5 3 7850 9 0,010 0,10 211,95
6 3 13,1 11 432,30
7 3 13,1 11,125 437,21
8 3 7850 22,475 0,010 0,10 529,29

Total 3221,50

KG Rigidizador Transversal Tipus RT1

Tipus Número de xapes Densidad Acero Longitud Espessor Altura Total kg/tram
RT1 26 7850 1,86 0,008 0,12 364,44
RT1 13 7850 4 0,010 0,15 612,30
RT1 13 7850 4 0,010 0,15 612,30
RT1 26 7850 1,86 0,008 0,12 364,44

Total 1953,48
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VIADUCTE 
MEDICIONS DETALLADES DE L' ACER ESTRUCTURAL 
EN BIGA METÁL·LICA
UNITAT DESCRIPCIÓ

KG Diafragmes intermedis (Xapes)

Tipus Número de xapes Densidad Acer Longitud Espessor Altura Total kg/tram
2 24 7850 1,86 0,018 0,25 1576,91
2 12 7850 4 0,010 0,15 565,20
2 12 7850 4 0,010 0,15 565,20
2 24 7850 1,86 0,018 0,25 1576,91

Total 4284,22

KG Diafragmes intermedis (diagonals y cordó superior 2L 120x12)

Tramo Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
Cordón super 23 43,2 5 4968,00

Diagonales 46 43,2 2,6 5166,72

Total 10134,72

KG Diafragmes recolzaments

Tipo Número de xapes Densidad Acer Área Espessor Altura Total kg/tram
1 2 7850 8,3 0,015 1954,65
3 2 7850 8,3 0,020 2606,20

Total 4560,85

KG en gelosia superior per tancament i arriostramient del calaix metál·lic

Tram Número de perfils Peso/ml Longitud Espessor Altura Total kg/tram
1 52 7,38 7,43 2851,34

Total 2851,34
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS D'ACABATS

UNITAT DESCRIPCIÓ

M2 Impermeabilizació asfáltica en tauler

Número Superficie
1,000 1.179,20 1.179,200

Total 1.179,200

M Junt de dilatació

Número Longitud
Estribo 1 1,000 11,000 11,000
Estribo 2 1,000 11,000 11,000

Total 22,000

M Barrera rígida

Número Longitud
Puente 1,000 109,210 109,210

1,000 104,660 104,660
Aletas 2,000 8,950 17,900

2,000 4,700 9,400

Total 231,770

U Proba de càrrega

Número
1,000 1,000

Total 1,000

U Imbornales

Número
4,000 4,000

Total 4,000  
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS D'ACABATS

UNITAT DESCRIPCIÓ

dm3 Recolzaments de neoprè zunchado

Número Longitud Ample Espessor
Estribo 1 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600
Pila 1 2,000 14,060 3,142 1,100 97,176
Pila 2 2,000 14,060 3,142 1,100 97,176
Estribo 2 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600

Total 273,552

 
ARMAT CAPA DE FORMIGÓ 
 

Posició Diàmetre long. Barra nº barres long. Total pes/m Pes total
5 20 11 707 7777 2,47 19209,2
9 16 12 440 5280 1,58 8342,4

25 10 352 3520 3,85 13552
32 10 528 5280 6,31 33316,8

74420,4

7 10 12 25 300 0,62 186
8 16 1,1 162 178,2 1,58 281,556

10 8 1 972 972 0,4 388,8
11 16 1,2 162 194,4 1,58 307,152
12 20 4 81 324 2,47 800,28
13 10 11 25 275 0,62 170,5

2134,29  
 
 

ARMAT PRELLOSA 
 

Posició Diàmetre long. Barra nº barres long. Total pes/m Pes total
1 16 12 531 6372 1,58 10067,8
2 25 11 258 2838 3,85 10926,3
3 8 0,75 9546 7159,5 0,4 2863,8
4 12 3,2 2881 9219,2 0,89 8205,09
6 16 11 516 5676 1,58 8968,08

41031  
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS DEL TAULER

UNITAT DESCRIPCIÓ

KG ACER ESTRUCTURAL S 355 J2 W+N

Número Llarg Ample Alt Total

Total en platabanda superior 1,000 26.219,000 26.219,0
Total en almas 1,000 39.259,169 39.259,2
Total en chapa inferior 1,000 60.303,700 60.303,7
Total en rigidizadores longitud. 1,000 7.745,338 7.745,3
Total en rigidiz. Transversales 1,000 1.953,482 1.953,5
Total en diafragmas intermedios 1,000 14.418,936 14.418,9
Total en diafragmas de apoyo 1,000 4.560,850 4.560,9
Total cerramiento superior 1,000 2.851,337 2.851,3

TOTAL 157.311,8

M3 Formigó HA-45 en llosa prefabricada en tauler

Número Volum/peça Total

50,000 5,428 271,4

Total 271,4

KG Acero passiu B 500 S en llosa prefabricada

Número Kg / peça Ample Alto Total

50,000 2.076,000 103.800,0

Total 103.800,0

M2 Encofrat vist en llosa prefabricada

Número m2 / peça Ample Alto Total

50,000 17.065,000 853.250,0

Total 853.250,0
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Estructura: VIADUCTE 
MEDICIONS DEL TAULER

UNITAT DESCRIPCIÓ

M2 Encofrado no vist en llosa prefabricada

Número m2 / peça Ample Alt Total

50,000 18.435,920 921.796,0

Total 921.796,0

M3 Formigó HA-30 per formigonat in situ de la llosa superior d

Número Llarg Ample Alt Total

Tauler 50,000 11,000 0,600 0,270 89,1
forats connectors 400,000 0,400 0,200 0,300 9,6

Total 98,7

KG Acero passiu B 500 S en llosa superior del tauler (en cordon

Número Llarg Ample Alt Total

Losa superior tablero 1,000 31.494,500 31.494,5

Total 31.494,5

Kg Acero passiu B-500 S per perns conectadors

Núm./ pece Núm/por peça longitud Pes/m Total

50,000 48,000 0,350 2,470 2.074,80

Total 2.074,8

M3 Hormigón HA-45 en losa de fondo del cajón

Número Llarg Ample Alt Total

Zonas pròximes a piles 2,000 12,000 4,000 0,250 24,00

Total 24,0



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 20  MOVIMENT DE TERRES
CAPITOL 10  ESBROSSADA

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 SEGONS FULL RESUM T
2 Desmunt 1,000 374,000 374,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 374,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 20  MOVIMENT DE TERRES
CAPITOL 20  DESMUNTS

1 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 SEGONS FULL RESUM T
2 Desmunt 1,000 6.380,000 6.380,000 C#*D#*E#*F#
3 Terraplè 1,000 6.380,000 6.380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.760,000

2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 DESMUNT 1,100 42.555,900 46.811,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46.811,490

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 20  MOVIMENT DE TERRES
CAPITOL 30  TERRAPLENS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl 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

1 SEGONS FULL RESUM T
2 1,100 6.380,000 7.018,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.018,000

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 30  AFERMATS
CAPITOL 20  MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 106,000 11,000 2,300 2.681,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.681,800

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 271,000 2,300 623,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 623,300

3 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 En mescles M-10 106,000 11,000 0,030 2,300 80,454 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,454

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 En mescles S-12 0,050 106,000 11,000 2,300 134,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,090

5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 106,000 11,000 1.166,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.166,000

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 106,000 11,000 1.166,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.166,000

7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
2 24.977,450 24.977,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.977,450

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
CAPITOL 10  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-1.2
5 PLÀNOL 1 75,000 0,280 21,000 C#*D#*E#*F#
6 PLÀNOL 2 340,000 0,280 95,200 C#*D#*E#*F#
7 PLÀNOL 3 37,000 0,280 10,360 C#*D#*E#*F#
9 M-2.2

11 PLÀNOL 1 165,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#
12 PLÀNOL 3 341,000 1,000 341,000 C#*D#*E#*F#
13 PLÀNOL 4 798,000 1,000 798,000 C#*D#*E#*F#
14 PLÀNOL 5 441,000 1,000 441,000 C#*D#*E#*F#
16 M-2.6
18 PLÀNOL 1 31,000 1,000 31,000 C#*D#*E#*F#
19 PLÀNOL 3 384,000 1,000 384,000 C#*D#*E#*F#
20 PLÀNOL 4 1.174,000 1,000 1.174,000 C#*D#*E#*F#
21 PLÀNOL 5 531,000 1,000 531,000 C#*D#*E#*F#
23 M-3.2
25 PLÀNOL 4
26 (Tram continu) 91,000 1,000 91,000 C#*D#*E#*F#
27 PLÀNOL 5
28 (Tram continu) 75,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#
30 M-1.9
32 PLÀNOL 1 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
33 PLÀNOL 3 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.357,560

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-1.12
5 PLÀNOL 1 76,000 0,330 25,080 C#*D#*E#*F#
7 M-2.6
9 PLÀNOL 1 637,000 1,000 637,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 4

10 PLÀNOL 2 679,000 1,000 679,000 C#*D#*E#*F#
11 PLÀNOL 3 559,000 1,000 559,000 C#*D#*E#*F#
12 PLÀNOL 4 652,000 1,000 652,000 C#*D#*E#*F#
13 PLÀNOL 5 563,000 1,000 563,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.115,080

3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-1.7
5 PLÀNOL 3 80,000 0,500 40,000 C#*D#*E#*F#
6 PLÀNOL 4 81,000 0,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,500

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-4.1
5 PLÀNOL 4 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 M-4.2
9 PLÀNOL 4 11,000 0,667 7,337 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,337

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 M-6.4
5 PLÀNOL 4 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#
7 M-6.5
9 PLÀNOL 4 1,430 1,430 C#*D#*E#*F#

10 PLÀNOL 5 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
12 M-7.1
14 PLÀNOL 5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
16 M-6.1
18 PLÀNOL 3 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,194

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
CAPITOL 30  SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 5

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta
o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 2 548,000 548,000 C#*D#*E#*F#
6 SUBSTITUCIÓ LAMES DETERIORAD 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 ALTRES 768,000 768,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.548,000

2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent
dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

3 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent
recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 2 376,000 376,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100
mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 PLÀNOL 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació i captafars,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 PLÀNOL 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona, inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 BARRERA A DESMUNTAR I TORNAR
5 BARRERA BMSNA4/120a
7 PLÀNOL 2 376,000 376,000 C#*D#*E#*F#
8 PLÀNOL 3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 BARRERA A DESMUNTAR
12 BARRERA BMSNA4/120a
14 PLÀNOL 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,000

8 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 TERMINAL 4 m
5 PLÀNOL 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 PLÀNOL 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 TERMINAL 8 m

10 PLÀNOL 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de seguretat metàl.lica de
secció doble ona, sense incloure suports.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 TERMINAL DE RETORN
5 PLÀNOL 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma d'espera autobus 2,000 42,000 0,500 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plataforma d'espera autobus 2,000 20,000 0,500 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
CAPITOL 40  ABALISAMENT

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 4 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 5 67,000 67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

2 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 4 30,000 0,500 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 5 45,000 0,500 0,250 5,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,375

3 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 4 30,000 0,500 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 5 45,000 0,500 0,250 5,625 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,375

4 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PLÀNOL 4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 10  FONAMENTACIÓ

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 1,000 13,200 0,100 1,320 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,200 0,100 0,920 C#*D#*E#*F#
5 1,000 13,200 0,100 1,320 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,210 0,100 0,921 C#*D#*E#*F#
7 1,000 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 S 92,481 SUMSUBTOTAL(

G1:G10)
14 ESTREP 2
15 SABATA 1,000 12,200 0,100 1,220 C#*D#*E#*F#
16 1,000 6,200 0,100 0,620 C#*D#*E#*F#
17 1,000 12,120 0,100 1,212 C#*D#*E#*F#
18 1,000 6,200 0,100 0,620 C#*D#*E#*F#
19 1,000 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
20 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 11,920 1,500 17,880 C#*D#*E#*F#
22 1,000 6,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
23 S 57,552 SUMSUBTOTAL(

G12:G22)
26 PILA 1
27 SABATA 2,000 2,100 8,100 34,020 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,100 5,100 21,420 C#*D#*E#*F#
29 1,000 5,100 8,100 41,310 C#*D#*E#*F#
30 -1,000 6,250 -6,250 C#*D#*E#*F#
31 2,000 3,100 4,600 28,520 C#*D#*E#*F#
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32 S 119,020 SUMSUBTOTAL(
G24:G31)

35 PILA 2
36 SABATA 2,000 2,100 8,100 34,020 C#*D#*E#*F#
37 2,000 2,100 5,100 21,420 C#*D#*E#*F#
38 1,000 5,100 8,100 41,310 C#*D#*E#*F#
39 -1,000 6,250 -6,250 C#*D#*E#*F#
40 2,000 3,100 4,600 28,520 C#*D#*E#*F#
41 S 90,500 SUMSUBTOTAL(

G32:G39)

TOTAL AMIDAMENT 388,073

2 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1
3 SABATA 2,000 2,360 4,600 21,712 C#*D#*E#*F#
5 PILA 2
6 SABATA 2,000 2,360 4,600 21,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,424

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 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 1,000 117,000 2,000 234,000 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 SABATA 1,000 71,760 1,500 107,640 C#*D#*E#*F#
8 PILA 1 8,000 5,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
9 6,260 4,500 28,170 C#*D#*E#*F#

11 PILA 2 8,000 5,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
12 6,260 4,500 28,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 557,980

4 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 121,440 0,100 12,144 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 SABATA 75,390 0,100 7,539 C#*D#*E#*F#
8 PILA 1 5,200 8,200 0,100 4,264 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 PILA 2 5,200 8,200 0,100 4,264 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 28,211

5 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 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 SABATA 11.980,730 11.980,730 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 SABATA 4.463,680 4.463,680 C#*D#*E#*F#
9 PILA 1

10 SABATA 8.109,990 8.109,990 C#*D#*E#*F#
12 PILA 2
13 SABATA 8.109,990 8.109,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.664,390

6 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 42,400 14,000 593,600 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 49,100 13,000 638,300 C#*D#*E#*F#
8 PILES
9 47,310 9,000 425,790 C#*D#*E#*F#

10 70,400 9,000 633,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.291,290

7 G229U020 m3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 16,060 10,400 167,024 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 1,820 10,340 18,819 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,843

8 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial, procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
3 ESTREP 1 (ALÇAT) 106,280 10,400 1.105,312 C#*D#*E#*F#

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 11

4 ESTREP 2 (ALÇAT) 12,500 10,340 129,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,562

9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 2
3 4,810 10,000 48,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,100

10 G228U020 m3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 2
3 2,840 13,000 36,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,920

11 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

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 4,500 14,000 63,000 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 34,000 13,000 442,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,000

12 GD5AU111 m 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 i 2 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 ESTREP 2
7 Mur 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 1 i 2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

13 G774U002 m2 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 11,200 10,400 116,480 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2
6 4,100 10,340 42,394 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,874

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 20  ALÇATS D'ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 137,120 137,120 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 84,280 84,280 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 88,860 88,860 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 4,020 4,020 C#*D#*E#*F#
7 S 314,280 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
10 ESTREP 2
11 Mur 109,380 109,380 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 1 38,240 38,240 C#*D#*E#*F#
13 Aleta 2 35,200 35,200 C#*D#*E#*F#
14 S 182,820 SUMSUBTOTAL(

G8:G13)

TOTAL AMIDAMENT 497,100

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 163,920 163,920 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 97,990 97,990 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 103,380 103,380 C#*D#*E#*F#
6 S 365,290 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)
9 ESTREP 2

10 Mur 109,383 109,383 C#*D#*E#*F#
11 Aleta 1 46,578 46,578 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 2 42,728 42,728 C#*D#*E#*F#
13 S 198,689 SUMSUBTOTAL(

G7:G12)
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TOTAL AMIDAMENT 563,979

3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 243,421 243,421 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 29,139 29,139 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 30,443 30,443 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 S 318,003 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
10 ESTREP 2
11 Mur 128,870 128,870 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 1 12,683 12,683 C#*D#*E#*F#
13 Aleta 2 11,840 11,840 C#*D#*E#*F#
14 S 153,393 SUMSUBTOTAL(

G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 471,396

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 243,421 243,421 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 29,139 29,139 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 30,443 30,443 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 S 318,003 SUMSUBTOTAL(

G1:G6)
10 ESTREP 2
11 Mur 128,870 128,870 C#*D#*E#*F#
12 Aleta 1 12,683 12,683 C#*D#*E#*F#
13 Aleta 2 11,840 11,840 C#*D#*E#*F#
14 S 141,553 SUMSUBTOTAL(

G7:G12)

TOTAL AMIDAMENT 471,396

5 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 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1
3 Mur 10.962,810 10.962,810 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 1 11.124,330 11.124,330 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 11.533,470 11.533,470 C#*D#*E#*F#
6 Llosa de transició 916,700 916,700 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 14

7 Recolçament 86,620 2,000 173,240 C#*D#*E#*F#
8 Carregador 87,200 11,000 959,200 C#*D#*E#*F#
9 S 35.669,750 SUMSUBTOTAL(

G1:G8)
12 ESTREP 2
13 Mur 3.403,070 3.403,070 C#*D#*E#*F#
14 Aleta 1 1.933,190 1.933,190 C#*D#*E#*F#
15 Aleta 2 1.804,520 1.804,520 C#*D#*E#*F#
16 Carregador 87,200 11,000 959,200 C#*D#*E#*F#
17 Recolçament 86,620 2,000 173,240 C#*D#*E#*F#
18 S 8.273,220 SUMSUBTOTAL(

G10:G17)

TOTAL AMIDAMENT 43.942,970

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 30  ALÇATS DE PILES

1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1 1,000 11,570 0,600 6,283 43,617 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,780 0,600 6,283 44,408 C#*D#*E#*F#
5 PILA 2 1,000 12,860 0,600 6,283 48,480 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,070 0,600 6,283 49,271 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,776

2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1 1,000 11,570 0,360 3,141 13,083 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,780 0,360 3,141 13,320 C#*D#*E#*F#
5 PILA 2 1,000 12,860 0,360 3,141 14,542 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,070 0,360 3,141 14,779 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,724

3 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 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 PILA 1 1,000 117,840 11,570 1.363,409 C#*D#*E#*F#
3 1,000 117,840 11,780 1.388,155 C#*D#*E#*F#
4 2,000 86,620 173,240 C#*D#*E#*F#
6 PILA 2 1,000 117,840 12,860 1.515,422 C#*D#*E#*F#
7 1,000 117,840 13,070 1.540,169 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/10/10 Pàg.: 15

8 2,000 86,620 173,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.153,635

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 40  TAULER

1 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Platabanda superior 26.219,000 26.219,000 C#*D#*E#*F#
3 Ànimes 39.259,200 39.259,200 C#*D#*E#*F#
4 Xapa inferior 60.303,700 60.303,700 C#*D#*E#*F#
5 Rigiditzadors ànima 4.523,840 4.523,840 C#*D#*E#*F#
6 Rigiditzadors xapa inferior 3.221,500 3.221,500 C#*D#*E#*F#
7 Rigiditzadors transversals tipus RT1 1.953,480 1.953,480 C#*D#*E#*F#
8 Diafragmes extrems 5.079,950 5.079,950 C#*D#*E#*F#
9 Diafragmes intermitjos 4.284,220 4.284,220 C#*D#*E#*F#

10 Diafragmes intermitjos diagonals 10.134,720 10.134,720 C#*D#*E#*F#
11 Diafragmes de recolzament 4.560,850 4.560,850 C#*D#*E#*F#
12 Tancament superior 2.851,340 2.851,340 C#*D#*E#*F#
13 Connectors
14 Placa 1-3 3,000 56,000 0,130 21,840 C#*D#*E#*F#
15 Placa 4-9 6,000 42,000 0,130 32,760 C#*D#*E#*F#
16 Placa 10-18 9,000 84,000 0,130 98,280 C#*D#*E#*F#
17 Placa 19-20 2,000 42,000 0,130 10,920 C#*D#*E#*F#
18 Placa 21-23 3,000 28,000 0,130 10,920 C#*D#*E#*F#
19 Placa 24-25 2,000 42,000 0,130 10,920 C#*D#*E#*F#
20 Placa 26-34 9,000 84,000 0,130 98,280 C#*D#*E#*F#
21 Placa 35-40 6,000 42,000 0,130 32,760 C#*D#*E#*F#
22 Placa 41-43 3,000 56,000 0,130 21,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162.730,320

2 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 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Formigonat in situ llosa C#*D#*E#*F#
3 superior del tauler 1,000 10,850 0,100 106,000 115,010 C#*D#*E#*F#
6 Formigonat llosa fons caixó 2,000 12,000 4,000 0,250 24,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 139,010

3 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 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Formigonat in situ llosa C#*D#*E#*F#
3 superior del tauler 74.420,390 74.420,390 C#*D#*E#*F#
4 Armat llosa inferior 2.134,290 2.134,290 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Llosa prefabricada 41.031,028 41.031,028 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117.585,708

4 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Llosa prefabricada 106,000 2,072 219,632 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,632

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Llosa prefabricada
3 Part inferior 43,000 5,100 2,500 548,250 C#*D#*E#*F#
4 Extrems inclinats 43,000 2,000 1,700 2,500 365,500 C#*D#*E#*F#
5 Nervis 43,000 6,000 11,000 0,900 2.554,200 C#*D#*E#*F#
6 Extrems 43,000 2,000 0,320 2,500 68,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.536,750

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 Llosa prefabricada extrem exteriors 43,000 2,000 3,000 2,500 645,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 645,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS

Euro
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CAPITOL 10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA
OBRA ELEMENTAL 50  VARIS

1 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600 C#*D#*E#*F#
3 PILA 1 2,000 14,060 3,142 1,100 97,188 C#*D#*E#*F#
4 PILA 2 2,000 14,060 3,142 1,100 97,188 C#*D#*E#*F#
5 ESTREP 2 2,000 4,000 5,000 0,990 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,576

2 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per emulsió aniónica de
trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 % i fibres 1-3 %, inclou neteja del
parament amb mitjans mecànics e imprimació a base d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 1,000 1.179,200 1.179,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.179,200

3 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de
100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T C#*D#*E#*F#
2 ESTREP 1 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 ESTREP 2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de
perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons Plec de Prescripcions Tènniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 SEGONS FULL RESUM T
3 PLÀNOL 2 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
4 123,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 70  ESTRUCTURES I MURS
CAPITOL 20  MURS

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 10,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

2 G229U020 m3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 7,500 1,000 855,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 855,000

3 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 4,000 1,000 456,000 C#*D#*E#*F#
4 114,000 4,000 0,660 300,960 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 756,960

4 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 SEGONS PLÀNOLS T
2 C#*D#*E#*F#
3 114,000 5,000 2,000 1.140,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.140,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 90  PARTIDES ALÇADES
CAPITOL 20  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU PONT DE LA FÀBREGA
TRAM 90  PARTIDES ALÇADES
CAPITOL 50  ALTRES PARTIDES

1 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona,
inclòs part proporcional de
suports

3,44 472,000 0,101 1.623,68

G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció
doble ona, inclòs part
proporcional de suports

4,85 15,000 0,002 72,75

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

2,26 12.760,000 1,733 28.837,60

G221U012 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

2,60 46.811,490 7,294 121.709,87

G222U003 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,12 2.291,290 0,985 16.313,98

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

1,21 7.018,000 0,516 8.491,78

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

3,92 505,000 0,127 1.979,60

G228U020 m3 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

3,19 36,920 0,018 117,77

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de
préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

10,54 1.234,562 0,789 13.012,28

G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 48,100 0,1210 2.065,41

G229U020 m3 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

18,28 1.040,843 1,1411 19.026,61

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

0,18 374,000 0,0012 67,32

G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

35,66 1.140,000 2,4413 40.652,40

G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 400 a 800 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

40,95 756,960 1,8614 30.997,51

G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a
estructures i reforços en
perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a
l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

2,90 162.730,320 28,2715 471.917,93

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

78,05 4,000 0,0216 312,20

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

84,05 557,980 2,8117 46.898,22

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

87,32 527,120 2,7618 46.028,12

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

93,05 139,010 0,7719 12.934,88

G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

105,60 219,632 1,3920 23.193,14

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

50,24 28,211 0,0821 1.417,32

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

1,12 200.346,703 13,4422 224.388,31

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

28,93 4.421,923 7,6623 127.926,23

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

33,48 1.250,979 2,5124 41.882,78

G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament no vist

46,88 43,424 0,1225 2.035,72

G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament vist

56,08 185,776 0,6226 10.418,32

G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 20,000 0,3627 6.028,00

G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments, inclòs part
proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 273,576 0,2428 4.054,40

G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 1,000 0,0629 1.000,00

G774U002 m2 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

12,80 158,874 0,1230 2.033,59

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 471,396 0,0631 966,36

Euro
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G782V001 m2 Impermeabilització de tauler
amb morter bituminos en fred
(dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament
lent amb sorra de granulometria
fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 %
i fibres 1-3 %, inclou neteja
del parament amb mitjans
mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment
acabat.

4,80 1.179,200 0,3432 5.660,16

G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,44 1.140,000 0,1733 2.781,60

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum

28,53 623,300 1,0734 17.782,75

G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum, amb una dotació de 60
kg/m2

2,00 2.681,800 0,3235 5.363,60

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

257,70 134,090 2,0736 34.554,99

G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70,
BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles
bituminoses

411,40 80,454 1,9837 33.098,78

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,42 1.166,000 0,0338 489,72

G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-2d-m
sobre ferm nou

0,32 1.166,000 0,0239 373,12

G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes
tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

0,78 24.977,450 1,1740 19.482,41

Euro



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

14/10/10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GB12U112 m Barana metàl·lica tipus
PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb
tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locada
segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 242,000 4,1041 68.389,20

GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica
tipus PMC2/10a, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs part
proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 4,000 0,1242 2.005,16

GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

32,94 1.548,000 3,0543 50.991,12

GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

77,97 72,000 0,3444 5.613,84

GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

732,53 26,000 1,1445 19.045,78

GB2AV001 u Terminal de retorn, per a
barrera de seguretat de secció
de doble ona, inclòs elements
de fixació i captafars,
totalment col·locat

28,25 5,000 0,0146 141,25

Euro
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GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

561,36 2,000 0,0747 1.122,72

GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem a abocador
de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció
doble ona, sense incloure
suports.

2,79 7,000 0,0048 19,53

GB2AV401 m Col.locació barrera de
seguretat metàl·lica simple,
amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent recuperada de l'obra i
que es troba en bon estat,
incloent part proporcional de
separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 400,000 0,1149 1.848,00

GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,74 4.357,560 0,1950 3.224,59

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,89 3.115,080 0,1751 2.772,42

GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,71 80,500 0,0152 137,66

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

2,42 14,337 0,0053 34,70

Euro
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GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

16,94 13,194 0,0154 223,51

GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables,
amb pintura acrílica de color
blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.

9,71 9,375 0,0155 91,03

GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables,
amb pintura acrílica de color
vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre.

9,88 9,375 0,0156 92,63

GBC1U132 u Panell direccional de 165x45
cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locat segons plànols

142,38 13,000 0,1157 1.850,94

GBC1U175 u Captafars de prisma per a
calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a dues
cares, totalment col·locat

8,41 138,000 0,0758 1.160,58

GD5AU111 m 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

8,47 44,000 0,0259 372,68

GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200
mm. interior según detalls en
planols. Lloc en obra.
col-locat.

100,82 4,000 0,0260 403,28

PPA900SS pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

31.652,64 1,000 1,9061 31.652,64

XPA100OC PA Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció

50.000,00 1,000 3,0062 50.000,00

TOTAL: 100,0062,00

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/10 Pàg.: 1

G21B1004P-1 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G21BV300P-2 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

G221U010P-3 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

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

G221U012P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G222U003P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G226U030P-6 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

G228U010P-7 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

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G228U020P-8 m3 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

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G228U065P-9 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G228U075P-10 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

G229U020P-11 m3 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

18,28 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

G22DU010P-12 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

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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G3J2U055P-13 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

35,66 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G3J50004P-14 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,95 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G440U005P-15 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G450U040P-16 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U050P-17 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 84,05 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U060P-18 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,32 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G450U070P-19 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,05 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

G450U100P-20 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,60 €

(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G45KU010P-21 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

50,24 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G4B0U020P-22 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G4D0U010P-23 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,93 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G4D0U015P-24 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,48 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U020P-25 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G4D0U025P-26 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,08 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

G4Z7U014P-27 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G4ZBU020P-28 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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G4ZPV001P-29 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 €

(MIL EUROS)

G774U002P-30 m2 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

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G781U010P-31 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

G782V001P-32 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20
% i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

4,80 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G7B1U030P-33 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G9H1U012P-34 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,53 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

G9H3U260P-35 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,00 €

(DOS EUROS)

G9HA0010P-36 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 257,70 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

G9HA0020P-37 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 411,40 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

G9J1U010P-38 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G9J1U330P-39 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G9K2U020P-40 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

GB12U112P-41 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 €

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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GB12U118P-42 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 €

(CINC-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

GB2AU503P-43 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,94 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GB2AU521P-44 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

77,97 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GB2AU584P-45 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

732,53 €

(SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GB2AV001P-46 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GB2AV010P-47 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

561,36 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GB2AV301P-48 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure suports.

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GB2AV401P-49 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

GBA1U310P-50 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA1U320P-51 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,89 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

GBA1U340P-52 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/10/10 Pàg.: 5

GBA1U350P-53 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

GBA33001P-54 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA3V001P-55 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

GBA3V002P-56 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,88 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GBC1U132P-57 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

142,38 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

GBC1U175P-58 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,41 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

GD5AU111P-59 m 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

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GD5KV020P-60 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat. 100,82 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

PPA900SSP-61 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 31.652,64 €

(TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS)

XPA100OCP-62 PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció 50.000,00 €

(CINQUANTA MIL EUROS)
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P-1 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

3,44 €

Altres conceptes 3,44000 €

P-2 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional de suports

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

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

2,26 €

Altres conceptes 2,26000 €

P-4 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,60 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,52320 €
Altres conceptes 2,07680 €

P-5 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,12 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,30800 €
Altres conceptes 5,81200 €

P-6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,21 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 1,16450 €

P-7 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

3,92 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 3,43050 €

P-8 G228U020 m3 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

3,19 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,44400 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,70050 €

P-9 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3 especial, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,54 €

B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,95600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 2,53850 €

P-10 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

42,94 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 6,41250 €
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B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20, mesurat després de la compactació 20,37000 €

B0111000 m3 Aigua 0,29120 €
Altres conceptes 15,86630 €

P-11 G229U020 m3 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

18,28 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 12,93600 €

B0111000 m3 Aigua 0,04550 €
Altres conceptes 5,29850 €

P-12 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

0,18 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-13 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

35,66 €

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 22,80000 €
Altres conceptes 12,86000 €

P-14 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,95 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 17,58000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,95600 €
Altres conceptes 11,41400 €

P-15 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una
capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,90 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,06250 €

B44ZU031 kg Acer A/52B (S 355 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i un 1,51200 €
Altres conceptes 1,32550 €

P-16 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,05 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,98200 €
Altres conceptes 12,06800 €

P-17 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 84,05 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70450 €
Altres conceptes 12,34550 €

P-18 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 87,32 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,70450 €
Altres conceptes 15,61550 €

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 93,05 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,28500 €
Altres conceptes 17,76500 €

P-20 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 105,60 €
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B060U480 m3 Formigó HA-45, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,23400 €
Altres conceptes 18,36600 €

P-21 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

50,24 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 12,83250 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 29,89000 €
Altres conceptes 7,51750 €

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,12 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,65100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00970 €
Altres conceptes 0,45930 €

P-23 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,93 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €
Altres conceptes 25,36410 €

P-24 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 33,48 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,48000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
Altres conceptes 27,50410 €

P-25 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist 46,88 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,50472 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,72000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
Altres conceptes 34,08938 €

P-26 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 56,08 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,50000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 6,14280 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54090 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,72000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,13500 €
Altres conceptes 41,65130 €

P-27 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

301,40 €

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 174,80400 €
Altres conceptes 126,59600 €

P-28 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

14,82 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 0,69500 €

B4PZU012 dm3 Neoprè armat per a recolzaments 10,34000 €
Altres conceptes 3,78500 €

P-29 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-30 G774U002 m2 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

12,80 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 6,63300 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,02000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,80400 €
Altres conceptes 3,34300 €

P-31 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

2,05 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,46800 €
Altres conceptes 1,58200 €

P-32 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6 kg/m2) format per
emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20
% i fibres 1-3 %, inclou neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat.

4,80 €

B9H4V001 Kg Morter bituminós en fred 2,88000 €

B055V001 Kg Emulsió bituminosa imprimació 0,07500 €
Altres conceptes 1,84500 €

P-33 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,44 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,52900 €
Altres conceptes 0,91100 €

P-34 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

28,53 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure be 20,65000 €
Altres conceptes 7,88000 €

P-35 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,00 €
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B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure be 1,46820 €
Altres conceptes 0,53180 €

P-36 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 257,70 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €
Altres conceptes 12,27000 €

P-37 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses 411,40 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers 391,81000 €
Altres conceptes 19,59000 €

P-38 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,42 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,31200 €
Altres conceptes 0,10800 €

P-39 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre ferm nou 0,32 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,17500 €
Altres conceptes 0,14500 €

P-40 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant

0,78 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,10000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,24728 €
Altres conceptes 0,43272 €

P-41 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols

282,60 €

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb 238,39000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,72770 €
Altres conceptes 43,48230 €

P-42 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons detalls plànols

501,29 €

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els elements galvanitzats en calent, 424,38000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,72770 €
Altres conceptes 76,18230 €

P-43 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,94 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 26,97000 €
Altres conceptes 5,97000 €

P-44 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

77,97 €
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BBM2U521 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues t 64,04000 €
Altres conceptes 13,93000 €

P-45 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

732,53 €

BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 544,14000 €
Altres conceptes 188,39000 €

P-46 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat

28,25 €

BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporciona 23,85000 €
Altres conceptes 4,40000 €

P-47 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

561,36 €

BBM2V010 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvani 381,12000 €
Altres conceptes 180,24000 €

P-48 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal de barrera de
seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure suports.

2,79 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-49 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que es troba en bon estat, incloent part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-50 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,74 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,38400 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,03840 €
Altres conceptes 0,31760 €

P-51 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,89 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,57600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05760 €
Altres conceptes 0,25640 €

P-52 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,71 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,15200 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,11520 €
Altres conceptes 0,44280 €

P-53 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,42 €
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B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,53600 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,15360 €
Altres conceptes 0,73040 €

P-54 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

16,94 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 5,76000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 10,87280 €

P-55 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,71 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,42200 €
Altres conceptes 7,98080 €

P-56 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell, en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.

9,88 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,58000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,30720 €
Altres conceptes 7,99280 €

P-57 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locat segons plànols

142,38 €

BBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos eleme 120,77000 €
Altres conceptes 21,61000 €

P-58 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

8,41 €

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues 4,88000 €
Altres conceptes 3,53000 €

P-59 GD5AU111 m 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

8,47 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,49170 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,69010 €
Altres conceptes 2,28820 €

P-60 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols. Lloc en obra. col-locat. 100,82 €

BD5ZV020 ud Cazoleta de 200x200 mm. 22,80000 €

BD5ZV010 ud Sumidero amb marc i reixeta de fundició *ductil de 200x200 mm. 16,50000 €

BD5AV090 m. Canonada de *PVC de 90 mm. de Ø en desguàs 0,88500 €
Altres conceptes 60,63500 €

P-61 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra 31.652,64 €
Sense descomposició 31.652,64000 €

P-62 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció 50.000,00 €
Sense descomposició 50.000,00000 €
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Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 20 MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL 10 ESBROSSADA

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 - 12)

0,18 374,000 67,32

TOTAL CAPITOL 01.20.10 67,32

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 20 MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL 20 DESMUNTS

1 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)

2,26 12.760,000 28.837,60

2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

2,60 46.811,490 121.709,87

TOTAL CAPITOL 01.20.20 150.547,47

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 20 MOVIMENT DE TERRES

CAPITOL 30 TERRAPLENS

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa
i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 6)

1,21 7.018,000 8.491,78

TOTAL CAPITOL 01.20.30 8.491,78

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 30 AFERMATS

CAPITOL 20 MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60
kg/m2 (P - 35)

2,00 2.681,800 5.363,60

2 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 34)

28,53 623,300 17.782,75

3 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a
mescles bituminoses (P - 37)

411,40 80,454 33.098,78

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 36) 257,70 134,090 34.554,99
5 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-2d-m sobre

ferm nou (P - 39)
0,32 1.166,000 373,12

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 38) 0,42 1.166,000 489,72

euros
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7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics,
amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant (P - 40)

0,78 24.977,450 19.482,41

TOTAL CAPITOL 01.30.20 111.145,37

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 50)

0,74 4.357,560 3.224,59

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 51)

0,89 3.115,080 2.772,42

3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 52)

1,71 80,500 137,66

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 53)

2,42 14,337 34,70

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 54)

16,94 13,194 223,51

TOTAL CAPITOL 01.60.10 6.392,88

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

CAPITOL 30 SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 43)

32,94 1.548,000 50.991,12

2 GB2AU521 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 44)

77,97 72,000 5.613,84

3 GB2AV401 m Col.locació barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent recuperada de l'obra i que
es troba en bon estat, incloent part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 49)

4,62 400,000 1.848,00

4 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 45)

732,53 26,000 19.045,78

euros
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5 GB2AV001 u Terminal de retorn, per a barrera de seguretat de secció de doble ona,
inclòs elements de fixació i captafars, totalment col·locat (P - 46)

28,25 5,000 141,25

6 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols (P - 42)

501,29 4,000 2.005,16

7 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part proporcional
de suports (P - 1)

3,44 472,000 1.623,68

8 G21BV300 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de terminal
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs part
proporcional de suports (P - 2)

4,85 15,000 72,75

9 GB2AV301 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem a abocador de terminal
de barrera de seguretat metàl.lica de secció doble ona, sense incloure
suports. (P - 48)

2,79 7,000 19,53

10 GB2AV010 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 47)

561,36 2,000 1.122,72

11 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 24) 33,48 42,000 1.406,16
12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 16)
78,05 4,000 312,20

TOTAL CAPITOL 01.60.30 84.202,19

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

CAPITOL 40 ABALISAMENT

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, a dues cares, totalment col·locat (P - 58)

8,41 138,000 1.160,58

2 GBA3V001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color blanc, en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de
vidre. (P - 55)

9,71 9,375 91,03

3 GBA3V002 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica de color vermell,
en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de
vidre. (P - 56)

9,88 9,375 92,63

4 GBC1U132 u Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locat segons plànols (P - 57)

142,38 13,000 1.850,94

TOTAL CAPITOL 01.60.40 3.195,18

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 10 FONAMENTACIÓ

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 23) 28,93 388,073 11.226,95
2 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist (P - 25) 46,88 43,424 2.035,72
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 17)
84,05 557,980 46.898,22

4 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 (P - 21)

50,24 28,211 1.417,32

euros



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

PRESSUPOST Data: 14/10/10 Pàg.: 4

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 32.664,390 36.584,12

6 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,12 2.291,290 16.313,98

7 G229U020 m3 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 (P - 11)

18,28 185,843 3.397,21

8 G228U065 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

10,54 1.234,562 13.012,28

9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

42,94 48,100 2.065,41

10 G228U020 m3 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 (P - 8)

3,19 36,920 117,77

11 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 - 7)

3,92 505,000 1.979,60

12 GD5AU111 m 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 (P - 59)

8,47 44,000 372,68

13 G774U002 m2 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 (P - 30)

12,80 158,874 2.033,59

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.10 137.454,85

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 20 ALÇATS D'ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 23) 28,93 497,100 14.381,10
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 24) 33,48 563,979 18.882,02
3 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 18)
87,32 471,396 41.162,30

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 31)

2,05 471,396 966,36

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 43.942,970 49.216,13

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.20 124.607,91

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

euros
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OBRA ELEMENTAL 30 ALÇATS DE PILES

1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 26) 56,08 185,776 10.418,32
2 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 18)
87,32 55,724 4.865,82

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 6.153,635 6.892,07

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.30 22.176,21

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 40 TAULER

1 G440U005 kg Acer A/52B (S 355 JR) per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures (P - 15)

2,90 162.730,320 471.917,93

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 19)

93,05 139,010 12.934,88

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,12 117.585,708 131.695,99

4 G450U100 m3 Formigó HA-45 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

105,60 219,632 23.193,14

5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 23) 28,93 3.536,750 102.318,18
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 24) 33,48 645,000 21.594,60

TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.40 763.654,72

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 10 VIADUCTE DE LA FÀBREGA

OBRA ELEMENTAL 50 VARIS

1 G4ZBU020 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part proporcional
de morter d'anivellament, col·locat (P - 28)

14,82 273,576 4.054,40

2 G782V001 m2 Impermeabilització de tauler amb morter bituminos en fred (dotació 4-6
kg/m2) format per emulsió aniónica de trencament lent amb sorra de
granulometria fina 0/2-0/3 mm, filler 15-20 % i fibres 1-3 %, inclou
neteja del parament amb mitjans mecànics e imprimació a base
d'emulsió bituminosa, totalment acabat. (P - 32)

4,80 1.179,200 5.660,16

3 G4ZPV001 ud Prova de cárrega en estructures  (P - 29) 1.000,00 1,000 1.000,00
4 GD5KV020 ud Desguás de tauler de 200x200 mm. interior según detalls en planols.

Lloc en obra. col-locat. (P - 60)
100,82 4,000 403,28

5 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 27)

301,40 20,000 6.028,00

6 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locada segons Plec de Prescripcions
Tènniques i detalls plànols (P - 41)

282,60 242,000 68.389,20

euros
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TOTAL OBRA ELEMENTAL 01.70.10.50 85.535,04

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 70 ESTRUCTURES I MURS

CAPITOL 20 MURS

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 33)

2,44 1.140,000 2.781,60

2 G229U020 m3 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 (P - 11)

18,28 855,000 15.629,40

3 G3J50004 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 14)

40,95 756,960 30.997,51

4 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 13)

35,66 1.140,000 40.652,40

TOTAL CAPITOL 01.70.20 90.060,91

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 90 PARTIDES ALÇADES

CAPITOL 20 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P
- 61)

31.652,64 1,000 31.652,64

TOTAL CAPITOL 01.90.20 31.652,64

Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA

TRAM 90 PARTIDES ALÇADES

CAPITOL 50 ALTRES PARTIDES

1 XPA100OC PA Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 62)

50.000,00 1,000 50.000,00

TOTAL CAPITOL 01.90.50 50.000,00

euros



Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/10/10 Pàg.: 1

NIVELL 4: OBRA ELEMENTAL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.10  FONAMENTACIÓ 137.454,85
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.20  ALÇATS D'ESTREPS 124.607,91
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.30  ALÇATS DE PILES 22.176,21
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.40  TAULER 763.654,72
OBRA ELEMENTAL 01.70.10.50  VARIS 85.535,04
CAPITOL 01.70.10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA 1.133.428,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.133.428,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.20.10  ESBROSSADA 67,32
CAPITOL 01.20.20  DESMUNTS 150.547,47
CAPITOL 01.20.30  TERRAPLENS 8.491,78
TRAM 01.20  MOVIMENT DE TERRES 159.106,57
CAPITOL 01.30.20  MATERIALS BITUMINOSOS 111.145,37
TRAM 01.30  AFERMATS 111.145,37
CAPITOL 01.60.10  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6.392,88
CAPITOL 01.60.30  SISTEMES DE PROTECCIÓ I DEFENSA 84.202,19
CAPITOL 01.60.40  ABALISAMENT 3.195,18
TRAM 01.60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 93.790,25
CAPITOL 01.70.10  VIADUCTE DE LA FÀBREGA 1.133.428,73
CAPITOL 01.70.20  MURS 90.060,91
TRAM 01.70  ESTRUCTURES I MURS 1.223.489,64
CAPITOL 01.90.20  SEGURETAT I SALUT 31.652,64
CAPITOL 01.90.50  ALTRES PARTIDES 50.000,00
TRAM 01.90  PARTIDES ALÇADES 81.652,64
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.669.184,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: TRAM Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TRAM 01.20  MOVIMENT DE TERRES 159.106,57
TRAM 01.30  AFERMATS 111.145,37
TRAM 01.60  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA 93.790,25
TRAM 01.70  ESTRUCTURES I MURS 1.223.489,64
TRAM 01.90  PARTIDES ALÇADES 81.652,64
Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA 1.669.184,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.669.184,47
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost NOU PONT DE LA FÀBREGA 1.669.184,47

1.669.184,47

euros
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Nou pont de la Fàbrega a la carretera C-59
del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol - Moià.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.669.184,47

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.669.184,47.................................................... 216.993,98

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.669.184,47....................................................... 100.151,07

Subtotal 1.986.329,52

18,00 % IVA SOBRE 1.986.329,52...................................................................................... 357.539,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.343.868,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS )

                                                     Barcelona, octubre de 2010

                                                     Autor del Projecte

                                                     Santana Valls, Jordi
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