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1. Introducció. 

 

Aquest projecte se centra en la Comarca del Bages, concretament, a la Vila de 

Cardona, amb una població aproximada de 5100 habitants. 

La carretera C-1410a pertany a la xarxa bàsica primària de Catalunya, i és la via que 

fa d’enllaç entre la carretera d’accés a la Vila (B-422) amb la carretera C-55. 

A la intersecció entre aquestes dues carreteres hi ha un creuament en “Y” molt confús 

amb la possibilitat d’anar en sis direccions diferents, totes elles amb senyalitzacions 

diverses. 

Aquest no seria un greu problema si hi hagués la senyalització i la visibilitat adients, 

amb les que no existís perill de dubte un cop dins de la zona de creuament. 

 

Aquest creuament és molt confluït, alhora, per autobusos de llarga longitud, amb la 

qual cosa encara s’ha d’extremar en millor mesura la precaució d’aquest. D’aquesta 

forma es busca procurar l’ordenació del trànsit en aquesta zona, sense donar lloc a 

cap tipus de confusió als vehicles en cap dels sis sentits possibles de circulació. 

 

És per això que es redacta el Projecte Constructiu amb el nom de “Millora de la xarxa 

viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres C-1410a amb B-

422 a l’accés a la Vila de Cardona”. 

 

 

2. Objecte del projecte. 

 

L’objecte del present projecte és la redacció del Projecte Constructiu “Millora de la 

xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres C-1410a 

amb B-422 a l’accés a la Vila de Cardona” amb una completa definició tècnica i 

valoració econòmica. Alhora, els objectius primordials d’aquest Projecte Constructius 

són els següents: 

 

- Projectar una intersecció a nivell entre les carreteres C-1410a i B-422 

(que millori l’actual intersecció entre aquests dos vials). 
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3. Cartografia i Topografia. 

 

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

del projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000, 1:25.000 i 1:5.000 

propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, així com els fulls a escala 1:1000 cedits 

per l’Ajuntament de Cardona. 

 

Es considera que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis 

necessaris per a la definició del present Projecte Constructiu i, per tant, no es 

realitzaran treballs topogràfics. 

 

 

4. Estudi d’alternatives. 

 

El present estudi planteja i analitza dues alternatives, que no són dues actuacions 

diferents, sinó que representen temptejos en quant a ubicació i característiques 

geomètriques sobre una única solució, que és l’execució d’una rotonda a nivell entre 

les carreteres C-1410a i B-422. 

 

Això ha estat així degut a la zona geogràfica on està projectada aquesta mesura, ja 

que no dóna gaire possibilitats per dur a terme. La falta d’espai ocasionada per 

l’existència de dos punts singulars que obliguen a delimitar totalment la zona, fa que 

l’àmbit d’actuació de projecte es vegi notablement condicionada a no franquejar 

aquestes fronteres. Tanmateix, la poca afluència de trànsit obliga a no invertir gaire 

diners en aquesta infraestructura. 

 

4.1. Descripció de les alternatives. 

 

Per tal d’efectuar aquest estudi s’han considerat diversos objectius, així com diverses 

premisses inicials, motius econòmics i comoditat per als usuaris de la via. 

A continuació, es descriuen les dues alternatives considerades: 

 

Alternativa 1 

 

Degut al poc espai existent, es durà a terme la creació d’una rotonda amb les mides 

mínimes permeses, solució que abaratirà molt els costos d’execució. 
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Diàmetre illeta central � 15 metres 

Amplada de calçada per a un cotxe � 4 metres 

Amb el què es tindrà un diàmetre exterior de: 23 metres 

 

Alternativa 2 

 

Aquesta vegada es contemplaran mides majors a les de l’alternativa 1. 

 

Punts singulars serviran de punts de tangència amb el diàmetre exterior de la rotonda. 

Diàmetre illeta interior � 15<D<30 m; s’adopta un diàmetre interior de 22 metres. 

Amplada de calçada � 1 cotxe (4 metres; descartat) / 2 cotxes (8 metres); Per tal de 

facilitar els girs dels vehicles d’elevada longitud s’adopta una amplada de 7 metres. 

Amb el què es tindrà un diàmetre exterior de 36 metres. 

 

La primera alternativa, pel que fa a les mides de la rotonda, s’adaptaria força bé a la 

geometria de les vies existents i podria centrar-se perfectament en ambdós eixos. No 

obstant, apareixen una sèrie de problemàtiques. 

Com s’ha comentat, el poble rep un important nombre d’autobusos turístics, doncs 

amb el diàmetre mínim establert per a la illeta central, no serien capaços d’efectuar els 

girs en el punt de la corba del concessionari. Tanmateix, s’ha traspassat el límit marcat 

per la fàbrica, fet totalment inviable. Aquestes raons fan que es descarti aquesta opció. 

 

Extrets aquests resultats, es procedeix a optimitzar millor el disseny i complir les 

premisses establertes inicialment. 

 

La segona alternativa, dóna com a resultat el d’una rotonda no centrada, amb una 

forma singular, però es respecten les premisses originals alhora que fa viable el 

moviment dels autobusos. 

Amb aquesta situació, els girs que hauran d’efectuar els autobusos s’assimilen força 

als que fan avui dia, amb el què aquest problema queda resolt. 

Tanmateix, també es respecten les fronteres que marquen aquests dos punts 

significatius, i, tot a tenir unes mides majors a les de l’alternativa 1, no es generarà 

molt impacte ni s’haurà d’efectuar un elevat nombre d’operacions de moviment de 

terres. 
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4.2. Conclusions. 

 

Una vegada finalitzat el corresponent anàlisi, es pot concloure que l’alternativa més 

adient per a definir l’enllaç de la carretera C-1410a amb la B-422 és l’ALTERNATIVA 

2, i és aquesta la solució que es desenvolupa en el present projecte constructiu. 

 

 

5. Descripció de la solució adoptada. 

 

5.1. Descripció general de la solució. 

 
L’alternativa escollida per a la construcció d’un nou enllaç entre les carreteres C-1410 

a i B-422 és el de la construcció d’una rotonda, que millorarà la mobilitat en aquest 

punt, així com la seva ordenació de trànsit. Aquesta nova actuació substituirà a 

l’existent intersecció, exempta de senyalització i amb diverses problemàtiques 

destacables. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, ha estat del tot inviable centrar la rotonda en ambdós 

eixos, degut a l’existència d’aquests dos límits fixos (una fàbrica i un concessionari). 

Aquesta rotonda tindrà un diàmetre exterior de  36,000 metres. Així mateix, el diàmetre 

de la illeta central és de 22,000 metres, deixant una calçada de 7,000 metres. 

El voral interior serà de 2,100 metres, mentre que el voral exterior serà de 0,500 

metres. S’ha optat per aquesta amplada de voral interior degut a l’elevat trànsit 

d’autobusos, d’aquesta manera, es permet un millor gir dels vehicles. Si fós el voral 

exterior el de més amplada, potser no seria suficient per efectuar els girs adients. 

 

Els talussos, en aquest cas només de desmunt, tenen una relació horitzontal/vertical: 

3/2.  

 

El drenatge longitudinal utilitzat està constituït per cunetes de desmunt. La cuneta 

triada per a realitzar el drenatge de la plataforma i talussos és del tipus TTR-15 

revestida de formigó. Altres elements que constitueixen el drenatge longitudinal són 

embornals, que també s’encarregaran de drenar bona part de la plataforma i tubs de 

PVC connectats entre sí, deixant l’aigua lliurement en terra vegetal. 
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5.2. Planejament. 

 

La rotonda objecte d’estudi discorre per sòls classificats, segons el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Cardona, com a Sòl Urbà Consolidat (SUC). 

Les determinacions d’aquest pla tenen a veure amb la qualificació de Cardona com a 

subpolaritat comarcal, amb limitacions al seu creixement donades a les normes per 

l’article 3.7, relatiu als àmbits qualificats pel pla com de creixement moderat i la 

protecció especial per raons forestals o de conreu d’una gran part del terme. 

 

Quant a espais d’interès natural el pla, amb la clau 217 inclou l’àmbit de protecció de la 

muntanya de la sal i de la vall salina i tota la part del terme construït dins del patrimoni 

geològic Article 3.21. 

 

El POUM també qualifica aquest emplaçament com a Sòl no Urbanitzable (Rústic), 

ubicat en terrenys pròxims a Sòl Urbà amb temàtica d’ industrial i també a prop de Sòl 

qualificat com de Protecció, ja que s’hi troba el Parc del Castell i de la Canònica de 

Sant Vicenç. 

 

 

5.3. Traçat. 

 

El present projecte contempla la construcció d’una nova rotonda a nivell que connecti 

la carretera B-422 amb la C-1410a. Aquesta rotonda substituirà a l’existent intersecció, 

exempta de senyalització i amb diverses problemàtiques destacables. 

En el cas del vials existents (carretera B-422 i C-1410a) es respecta el traçat actual, 

excepte els trams d’entroncament amb la nova rotonda.  

 

En tots els casos possibles, s’ha pretès complir les especificacions de la Instrucció de 

Carreteres. Norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 30 km/h. (tal i com ha 

exigit l’Ajuntament de Cardona) i les consideracions geomètriques i funcionals a les 

rotondes de la Direcció General de Carreteres.  
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Traçat en planta 

 

Carretera C-1410a (Tram Esquerre) 
 
En aquest vial ja es troben els dos límits fixos; el primer, al marge esquerre, és la 

fàbrica de maons. El segon, al marge dret, és el concessionari, amb les mateixes 

restriccions que en l’anterior cas.  

Es podria dir que l’eix d’aquest tram no es veu alterat per la construcció de la rotonda, i 

coincideix amb el vial actual de la carretera C-1410a. Així doncs, al marge esquerre 

d’aquest vial, se segueix el límit que marca la fàbrica, que enllaça amb el tram dret del 

mateix. Tota aquesta longitud exterior fins al punt de tangència obligat és de 25,808 

metres. Donat que s’ha de seguir el límit de la fàbrica, no hi ha corbes circulars 

d’enllaç amb la rotonda. En quant al marge dret del vial, es troba el concessionari, que 

també marca el límit exterior. La longitud fins al punt de tangència obligat és de 16,084 

metres i tampoc hi ha corbes circulars d’enllaç amb la rotonda. 

 

Carretera C-1410a (Tram Dret) 
 
L’eix d’aquest tram també coincideix amb el vial actual de la carretera C-1410a. Al 

marge dret d’aquest vial, també hi trobem la fàbrica, així que se segueix aquest límit 

fins al punt de tangència obligat. Aquesta longitud és de 22,680 metres i tampoc hi ha 

corbes circulars d’enllaç amb la rotonda. No obstant, al marge esquerra del vial, hi ha 

una corba d’enllaç de 20,000 metres de radi i longitud de 20,662 metres. 

 
Carretera B-422 
 
Aquesta carretera entronca directament amb la C-1410a mitjançant una intersecció en 

“Y”. 

Al marge esquerra d’aquest vial hi ha el concessionari, que limita la zona amb una 

longitud de 14,476 metres fins al punt d’obligada tangència amb la nova rotonda. Al 

marge dret, hi ha una corba circular d’enllaç de 20,000 metres de radi i 19,095 metres 

de longitud. 

Traçat en alçat 

S’inclou en aquest apartat la definició corresponent als elements del traçat en alçat, 

respectant l’origen del projecte, distància a origen que es va establir en definir el traçat 

en planta. 
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Pel que fa a la rotonda, es compleixen les especificacions de la Instrucció de 

Carreteres. Norma 3.1-IC i les consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes 

de la Direcció General de Carreteres. 

La nova rotonda s’ha dissenyat per que estigui compresa en d’un pla horitzontal 

d’inclinació igual a la de la carretera C-1410a. Donat que el pendent mig d’aquesta 

carretera és d’un 6%, s’ha hagut d’adaptar la rotonda a aquestes característiques, fet 

que ha ocasionat la construcció d’una rotonda inclinada. 

Això s’ha fet d’aquesta manera per tal d’afectar el mínim possible a l’alçat actual de la 

carretera C-1410a i, així, fer que el procés constructiu sigui més senzill i que afecti el 

mínim possible al trànsit actual. 

 

Rotonda 
 
La nova rotonda està compresa dins d’un pla amb una inclinació igual a la de la 

carretera existent C-1410a. No obstant, s’ha pogut adaptar de tal forma que s’ha reduït 

el pendent sensiblement, fent que el pendent mig assolit sigui del 5%. 

El punt alt de la rotonda es troba al punt quilomètric 0+000,000, que coincideix amb el 

punt alt de la carretera actual (446,020 metres) i el punt baix al 0+067,860. Totes les 

entrades a la rotonda mantenen la seva cota actual, fet que simplifica notablement la 

zona d’actuació de projecte i no generarà cap variació de cota en els ramals ja 

existents. En aquest dos punts el desguàs de la plataforma queda garantit pel pendent 

transversal, dissenyat de forma que en combinació amb el pendent longitudinal no es 

donin pendents inferiors al 0,50% a cap punt de la calçada anular, escollint un pendent 

del 1% en tota la seva superfície. 

 
 

Carretera C-1410a (Tram Esquerre). 

La rasant d’aquest tram s’ajusta a la de l’actual vial amb el condicionant d’arribar a la 

nova rotonda a una cota igual que la del vial en el punt d’inici.  

 

Carretera C-31B (Tram Dret). 

La rasant d’aquest tram s’ajusta a la de l’actual vial amb el condicionant d’arribar a la 

nova rotonda a una cota igual que la del vial en el punt d’inici.  

 

Carretera B-422. 

La rasant d’aquest tram s’ajusta a la de l’actual vial amb el condicionant d’arribar a la 

nova rotonda a una cota igual que la del vial en el punt d’inici. 
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Enllaç (rotonda). 

 

En el present Projecte es contempla la implantació d’una nova rotonda a nivell 

emplaçada a la intersecció entre les carreteres C-1410a i B-422 a les afores de 

Cardona. 

En la definició d’aquesta rotonda s’han tingut present les consideracions geomètriques 

i funcionals a les rotondes de la Direcció General de Carreteres, si bé en determinat 

casos ha prevalgut el fet d’ajustar-se a diferents condicionants, com ara la l’adequació 

de la rotonda a un pla d’inclinació igual a la de la carretera C-1410a, així com la 

connexió del vials existents a la nova rotonda. 

 

Així, els carrils de sortida de la rotonda presenten unes millors condicions 

geomètriques (com ara, radis de girs més grans) que els carrils d’accés a la mateixa, 

de forma que s’assegura una ràpida evacuació de la rotonda i d’altra banda, s’obliga al 

conductor del vehicle que hi accedeix a minorar la seva velocitat, cedint el pas als 

conductors que ja hi són dins.  

 

Les seccions transversals a les sortides de les rotondes són d’ aproximadament 5,000 

metres, ja que només hi haurà un carril.  

 

 

5.4. Geologia i Geotècnia. 

 

La zona d’estudi està situada a la Depressió Central Catalana, regió formada per 

roques terciàries. Els materials terciaris constitueixen a Cardona un anticlinal diapíric 

orientat NE-SW, en el que afloren roques salines. Aquest plec està constituït per dos 

tipus de roques d’edat terciària: 

 

• Roques salines que constitueixen el nucli del diapir 

 

• Roques detrítiques (gresos i lutites) que constitueixen l’encaixant del diapir 

 

Els materials terciaris estàn recoberts, en els fons de vall, per dipòsits al·luvials 

(al·luvial de la Vall Salina i del riu Cardener). Els al·luvials de la Vall Salina assoleixen 

fins a 20 m. de gruix i es relacionen amb dipòsits fluvials i rebliments càrstics 

d’antigues bòfies. L’al·luvial del Cardener té un gruix d’uns 3-4 metres al llit del riu. 
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El projecte preveu, per al tram on estarà situada la rotonda, desmunts de fins a 3 

metres d’excavació. Aquí, hi ha una zona amb material excavable amb mitjans 

mecànics de potència alta. És per això, que cal preveure entre un 60 i un 80 % 

d’excavació amb mitjans mecànics potents en aquest tram. 

 

Al llarg de tota la zona de desmunt es projectaran talussos amb una relació H/V : 3/2. 

Tot i que hi ha punts on s’haurà d’efectuar terraplens puntuals, no es preveu cap zona 

de rotonda en terraplè. 

 

 

5.5. Climatologia, hidrologia i drenatge. 

 

A l’Annex núm. 6: Climatologia, hidrologia i drenatge es determina el cabal de 

referència originat per la pluja a la conca considerada, interceptades pel traçat de la 

nova rotonda a la intersecció entre les carreteres C-1410a i B-422, a Cardona, i que 

servirà de base pel dimensionament del drenatge de la carretera. La metodologia 

d’estudi consta dels punts següents: 

 

• Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

• Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents 

a diferents períodes de retorn. 

• Determinació dels coeficients d’escolament de la conca, assignació de la 

precipitació i determinació del cabal. 

• Càlcul i disseny dels elements de drenatge longitudinal. 

 
El càlcul de cabal s’ha realitzat pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. Drenatge 

Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 
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Les precipitacions màximes diàries obtingudes per a diferents períodes de retorn són: 
 
 
 

 

Període de retorn         

T (anys) 

 

Precipitació 

màxima   Pt 

(mm/dia) 

 
10 

25 

100 

500 

 
85 

103 

133 

172 

 

 

 
Amb els càlculs efectuats al corresponent, es determinen els següents resultats: 

 

Tc= 5 minuts 

Llindar d’escolament corregit pel factor regional (mm)= 1,3  

Coeficient d’escolament = 0,982 

Intensitat mitja It (mm/h) de precipitació = 179,59 mm/h 

 

Amb el què s’obté un cabal de 0,0855 m3/seg. 

 

Drenatge longitudinal. 

 

L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina cap a 

les vores a causa del peralt al tractar-se d’alineacions corbes. 

 

L’aigua enviada cap a les vores de la plataforma per efecte del peralt i l’aigua 

procedent dels marges de la carretera, és recollida mitjançant una cuneta de desmunt. 

 

La cuneta escollida per a realitzar el drenatge dels talussos és del tipus TTR-15 

revestida de formigó, la qual és la continuació de la cuneta ja existent en aquesta 

zona. 

 

L’aigua de la plataforma és recollida mitjançant embornals situats a la mateixa.  
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Els tubs es dimensionen utilitzant la fórmula de Prandtl – Colebrook. 

 

Els càlculs realitzats per al dimensionament de tots els elements que constitueixen el 

drenatge longitudinal queden recollits a l'Annex núm. 6: Climatologia, hidrologia i 

drenatge. La disposició d’aquests elements, així com les seves característiques i 

dimensions, poden consultar-se al “Document número 2: Plànols”. 

 

 

5.6. Trànsit. 

 

L’Annex núm. 8: Trànsit té com a finalitat assegurar la correcta funcionalitat de la 

futura rotonda projectada, a partir de la caracterització de l’oferta i la demanda existent 

a la xarxa viària actual associada a l'Àrea d'Estudi. 

Per tant, al llarg d’aquest annex s’exposen les dades que conformen la informació 

bàsica per a la descripció de la situació actual de la xarxa viària, i que constitueixen la 

base per a l’anàlisi de la demanda futura. 

Es comença així amb la descripció de l’estructura viària existent en l’actualitat 

associada a l'Àrea d'Estudi.  

A continuació es procedeix a la recopilació de tota la informació referent a la demanda 

existent a les vies de la zona d’estudi en l’actualitat, començant amb una presentació 

dels possibles antecedents del present estudi, per a tot seguit analitzar-los.  

A partir d’aquest punt, es realitza el procés d’assignació de trànsit a la xarxa viària 

futura (amb una previsió d’estancament en quant a trànsit) i el càlcul de funcionalitat 

de la rotonda. 

 

Finalment, a partir de l’anàlisi efectuat, es conclou amb la més que correcta 

funcionalitat de la rotonda objecte del present projecte, ja que els temps d’espera, tant 

ara com al final del seu període de vida útil, són nuls. 
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5.7. Seccions tipus, ferms i paviments. 

 

• Les seccions tipus emprades a la definició del Projecte han estat les següents: 

 

Rotonda. 

 

La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de 7,000 metres (1 carril) amb voral 

interior de 2,100 metres i exterior de 0,500 metres. Pel que fa als desmunts, la cuneta 

que es preveu és la tipus TTR-15. Els talussos, tenen una relació horitzontal/vertical 

3/2. En quant als peralts, aquests varien en funció del punt quilomètric segons una 

transició que fa que en el punt alt o baix del perfil longitudinal el peralt és el màxim 

previst coincidint amb el valor de la inclinació del pla que conté l’eix de la rotonda, 

mentre que el peralt és zero en els punts on la rasant presenta la inclinació de la línia 

de màxima pendent del plànol de la rotonda. 

 

Carretera C-1410a (Tram Esquerre i Tram Dret). 

 

A aquesta carretera s’ha respectat la secció actual de carretera 1+1.  

 

Carretera B-422. 
 

Aquesta carretera també manté la secció actual. La cota de la rotonda al punt 

d’entroncament amb aquesta via és el mateix, de manera que serà una transició 

normal.  

 

Categoria de trànsit. 

 

T31 (que correspon a una intensitat entre 100 i 200 vehp/dia/carril) 

 

 

Categoria de l’esplanada. 

 

S'ha optat per una esplanada de categoria E-3 ( EV2 ≥ 300 MPa ) sobre la qual és 

col·locaran les capes de ferm. Per assegurar aquesta categoria d'esplanada s'haurà 

de fer la següent actuació per millorar-la: 
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- A la zona de la rotonda en desmunt es regularitzarà el fons de l'excavació amb 

formigó HM-20. 

 

 

Secció estructural escollida. 

 
Per al trànsit i esplanada disponibles, s'ha adoptat la secció estructural 3132, 

consistent en els següents capes: 

 

� 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11 B granítica a la capa de 

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 
� Reg d'adherència tipus ECR-2-m. 

 
� 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G calcària a la capa 

base. 

 
� Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d.  

 
� 22 cm de base granular de sòl-ciment (SC40). 

 
� 30 cm  de S-EST3. 

 

Vorals 

 

Rotonda: 

 
Les capes de trànsit i intermèdia del voral seran prolongació de les disposades en la 

calçada i, per tant, d'idèntica natura. La capa de base es prolongarà sota el voral una 

longitud de 40 cm. Sota del paviment del voral es disposarà sòl ciment fins a arribar al 

nivell de l'esplanada. 
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5.8. Moviment de terres. 

 

Es tracta d’una obra petita, on l’espai es molt reduït i no es preveuen un elevat nombre 

d’operacions de moviment de terres. . No obstant, cal dur a terme la preparació de 

l’esplanada amb el sòl seleccionat adient, fet que obliga a realitzar alhora, més volum 

d’excavació i més volum de terraplenat per aconseguir arribar a la cota rasant de 

disseny de la rotonda. 

Pels terraplens, es considerarà una capa de 30 cm de sòl S-EST3 més una altra capa 

de sòl-ciment de 22 cm de potència. 

En aquesta primera taula, s’adjunten els volums de terres dels diferents materials a 

emprar a l’obra, així com el volum total de desmunt i excavació: 

 
 
   M3 EXCAVACIÓ M3 TERRAPLÈ M3 S-EST3 M3 SÒL-CIME�T 

Rotonda   1 427.456 872.659 368.025 245.350 

 TOTAL 1 427.456 872.659 368.025 245.350 

 

 

Seguint la mateixa estructura, a les següents taules es resumeixen els volums de 

material (m3) disponibles, necessaris i sobrants a portar a abocador. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DISPO�IBLE  

    

  

M3 EXCAVACIÓ 

M3 DISPO�IBLE 

(Coeficient de pas 

=1,2) 

Rotonda  1 427.456 1 712.947 

Per cartografia 10% 142.746 171.295 

TOTAL 1 570.202 1 884.242 
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Amb totes aquestes dades ja es pot determinar el volum de terres que aniran a un 

abocador: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. Senyalització i abalisament. 
 
Senyalització horitzontal. 
 
 
Les marques vials emprades són les següents: 

 
 

a) Contínues: 

 

� M-2.6.- Línia contínua utilitzada com a vora de calçada, sent la seva 

amplària de 15 cm amb voral igual o major d'1,50 m i de 10 cm amb voral 

MATERIAL D'OBRA  

 
    

  M3 TERRAPLÈ M3 S-EST3 

Rotonda  872.659 368.025 

Per cartografia 10% 87.266 --- 

TOTAL 959.925 368.025 

MATERIAL DE PRÉSTEC  

 
   

   M3 SÒL-CIME�T 

Rotonda   245.350 

Per cartografia 10% ---     

TOTAL 245.350 

MATERIAL D'ABOCADOR  
 
   
    M3 MAT ABOCADOR 

Rotonda   472.263 

TOTAL 472.263 
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inferior a 1,5m. Aquest tipus de línia també s’utilitza pel contorn de la isleta 

de la rotonda. 

 

 

 

b) Transversals: 

 

� M-4.2.- De 40 cm discontínua en “Cediu el Pas” amb un traç de 0,80m i 

un vànol de 0,40 m, utilitzada en els encreuaments indicats en els plànols. 

 

 

c) Inscripcions: 

 

� M-6.5.- Indica al conductor la obligació que te de cedir el pas als vehicles 

que circulen per la calçada a la que s’aproxima, i de detenir-se si es precís 

davant la línia de “Cediu el Pas”. 

 
 

MATERIALS  EMPRATS: 

 

S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment 

descrites: 

 

� Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color blanc en tots 

els símbols i inscripcions (apartat de  “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres 

marques” ). 

 

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

de la mateixa es realitzarà per polvorització. 

 

� En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials 

s'aconsegueix mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de 

microesferes de vidre als materials anteriorment citats. 
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Senyalització vertical. 

 

S'han classificat les senyals verticals en els següents grups: 

� Senyals de Disseny Fix. 

� Senyals de Disseny Variable. 

 

MATERIALS  EMPRATS: 

 

� Xapa d'acer galvanitzat per als senyals de codi. El seus pals de sustentació seran 

seccions d’acer al carboni. 

 

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

la perfileria dels tipus 6062. Els suports seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, 

extrusionats de secció constant o telescòpics. 

 

ABALISAMENT. 

 

S'entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pel 

conductor, a fi de destacar determinades característiques de la via. Atès les 

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

 

 

DEFENSES. 

 

No és necessària la col·locació de barreres de seguretat donat que tota la zona de 

nova construcció es troba en zona de desmunt. A la zona on aquest desmunt deixa 

d’existir, les cotes, tant de terreny com de rasant de la rotonda són la mateixa. 

 

 

5.10. Serveis afectats. 

 

Tant sols s’ha detectat l’afectació d’un petit tram de línia soterrada d’enllumenat 

pública i d’un bàcul.  

Aquesta línia pertany a l’Ajuntament de Cardona. 
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La línia soterrada d’enllumenat públic prové de Cardona, discorrent un marge de la 

carretera B-422. Ja un cop a la zona de projecte de la rotonda, existeix un bàcul 

connectat a aquesta línia esmentada i també amb un altre punt d’il·luminació a la zona 

del concessionari. 

Aquest servei es veu afectat per les obres d’excavació per a la execució.  

 

S’eliminarà el bàcul de la zona d’influència, a l’espera de l’execució del nou tram 

d’il·luminació al centre de la rotonda. Tanmateix, es connectarà l’últim fanal del marge 

de la carretera B-422 amb el del concessionari. La connexió lineal, d’un punt a l’altre ja 

queda fora de la zona de projecte i representa un total de 18,8 metres. 

 

 

5.11. Expropiacions. 

 

La rotonda objecte d’estudi discorre per sòls classificats, segons el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Cardona, com a Sòl Urbà Consolidat (SUC). 

Les determinacions d’aquest pla tenen a veure amb la qualificació de Cardona com a 

subpolaritat comarcal, amb limitacions al seu creixement donades a les normes per 

l’article 3.7, relatiu als àmbits qualificats pel pla com de creixement moderat i la 

protecció especial per raons forestals o de conreu d’una gran part del terme. 

Dins d’aquest tipus de terreny, s’afecta concretament una parcel·la. Segons la 

informació obtinguda per part de l’Ajuntament de Cardona, la naturalesa d’aquesta 

parcel·la és rústica, tanmateix, pertanyen a un particular.  

En total s’afecten 1141,31 m2 de terrenys pertanyents a aquest particular. D’aquesta 

superfície, 966,27 m2 són expropiacions (tant per vial com per serveis) i 175,03 m2 són 

per servituds de pas de serveis. 

 

el valor aproximat de les expropiacions s’ha utilitzat el preu següent: 

 

-Sòl rústic…………………………3.01€/m2 
 

Aquest preu inclou el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions per a la 

retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 

 

Les indemnitzacions per a servituds de pas s’han fixat en una fracció de preu 

d’expropiació per al mateix terreny. En les servitud de pas subterrani es fixa en un 40% 

del preu d’expropiació, mentre que en les aèries en un 20%. 
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El traçat previst no afecta a cap edificació. 

 

Cal destacar que la valoració dels terrenys que a continuació s'exposa no té caràcter 

vinculant. 

L’import total per les expropiacions i servituds de pas al Terme Municipal de Cardona 

ascendeix a la quantitat de quaranta mil onze euros amb tres cèntims (3119,21 €). 

 

5.12. Seguretat i Salut. 

 

Segons l’Article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, s’indica l’obligatorietat, 

per part del promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguret i Salut en els projectes 

per a les obres de construcció, sempre que es compleixin algun dels següents 

supòsits: 

� Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760,00 €. 

� Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun 

moment més de 20 treballadors. 

� Volum de mà d’obra superior a 500 jornades. 

� Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 

En la present obra no se supera cap limitació per la qual s’indica l’obligatorietat de 

realitzar un Estudi de Seguretat i Salut, no obstant, s’ha considerat realitzar-lo.  

 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties, i les instal·lacions 

preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora perquè redacti el 

Pla de Seguretat i Salut en el treball i portar a terme les seves obligacions al camp de 

la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control 

de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel 

qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i salut a les obres 

de Construcció. 
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5.13. Classificació dels contractistes. 

D’acord amb les Normes vigents, el nombre de subgrups exigibles no ha de ser 

superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20 % del 

preu total del Contracte, excepte en casos excepcionals. Una vegada realitat el procés 

anterior, s’aconsella la següent categoria per al corresponent grup i subgrup: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviments de terres 1 Desmunts f 

G Vials i Pistes 4 Amb ferms de mescles   

bituminoses 

f 

 

 

 

5.14. Organització i desenvolupament de l’obra. 

A l’Annex núm. 14: Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra, s’exposen les 

diferents mesures que s’han de tenir en compte per tal d’aconseguir que la 

interferència entre les obres i el trànsit sigui mínima durant les fases d’execució del 

present Projecte Constructiu. 

 

 

5.15. Pla d’obres. 

A l’Annex núm. 16: Pla d’obra, es presenta un programa de treballs que pretén donar 

una idea del desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l’obra. 

El termini orientatiu d’execució d’aquesta obra és de 2 mesos i 11 dies. 

 

 

5.16. Justificació de preus. 

A l’Annex núm. 17: Justificació de preus, es troba de forma molt detallada, la 

justificació de preus d’aquest projecte. Aquesta justificació es basa en el banc de preus 

de GISA, 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 
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de Catalunya en un únic coeficient. Aquest coeficient, escollit per contemplar aquests 

aspectes, és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

 

Tal com queda reflectit a la justificació de preus, els costos indirectes aplicats als preus 

del present projecte constructiu són del 5%, el qual és el cost mínim d’indirectes per tot 

tipus d’obra. 

 

 

5.17. Revisió de preus. 

En compliment del Reial Decret 1.098/2.001 de 12 d’octubre de Contactes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en 

què el termini d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

6. Pressupost. 

 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   
     
Pressupost d'Execució Material 135.142,54 Euros 
     
13% Despeses 
Generals  17.568,53 Euros 
6% Benefici 
Industrial  8.108,55 Euros 

  SUMA 160.819,62 Euros 
     
18% IVA s/SUMA  28.947,53 Euros 
     
Pressupost d'Execució per Contracte 189.767,15 Euros 
     
Expropiacions  3.119,21 Euros 
Honoraris tècnics (4% PEM) 5.405,7 Euros 
     
Pressupost per al Coneixement de 
l'Administració 198.292,06 Euros 
     
     
Aquest Pressupost per al Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de: 
(Cent noranta-vuit mil dos-cents noranta-dos Euros amb sis cèntims)  
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7. Documents que integren el Projecte. 

 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS. 

 

MEMÒRIA. 

Annex núm. 0.   Antecedents. 

Annex núm. 1.   Cartografia i Topografia. 

Annex núm. 2. Estudi d'alternatives.  

Annex núm. 3. Traçat. 

Annex núm. 4.   Geologia i Geotècnia. 

Annex núm. 5.  Moviment de terres. 

Annex núm. 6.  Climatologia i hidrologia i drenatge. 

Annex núm. 7.   Planejament. 

Annex núm. 8.   Trànsit. 

Annex núm. 9.    Ferms i paviments. 

Annex núm. 10.  Serveis afectats. 

Annex núm. 11.  Expropiacions. 

Annex núm. 12.  Senyalització, abalisament i defenses. 

Annex núm. 13.  Estudi de Seguretat i Salut. 

Annex núm. 14.  Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra. 

Annex núm. 15.  Classificació dels contractistes. 

Annex núm. 16.  Pla d’obres. 

Annex núm. 17.  Justificació de preus. 

Annex núm. 18.  Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Annex núm. 19.  Reportatge fotogràfic. 

Annex núm. 20. Il·luminació. 

Annex núm. 21. Gestió de residus. 
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DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS. 

 

1. Índex i Situació. 

2. Planta de Conjunt. 

3. Planta de Replanteig. 

4. Traçat. 

5. Planta General. 

6. Perfil Longitudinal. 

7. Esquema Eixos Transversals. 

 8. Perfils Transversals 1. 

 9. Perfils Transversals 2. 

 10. Perfils Transversals 3. 

11. Secció tipus. 

12. Planta Drenatge. 

 13. Detalls Drenatge. 

14. Serveis Afectats. 

15. Expropiacions. 

16. Senyalització i Abalisament. 

 17. Senyalització Detalls 1. 

 18. Senyalització Detalls 2. 

19. Estudi d’Organització i Desenvolupament de l’Obra 1. 

20. Estudi d’Organització i Desenvolupament de l’Obra 2. 

 

DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 

DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST. 

 

- Amidaments. 

- Quadre de Preus I. 

- Quadre de Preus II. 

- Pressupost Parcial. 

- Pressupost. 

- Pressupost d’Execució per Contracte. 
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8. Conclusions. 

 

Amb la presentació dels documents que constitueixen el present Projecte Constructiu 

“Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les 

carreteres C-1410a amb B-422 a l’accés a la Vila de Cardona” es consideren prou 

definides les actuacions que s'hi inclouen, fent-les intel·ligibles per a qualsevol tècnic 

que precisi de la seva execució. 

 
 
 

Barcelona, Juny de 2011 
 

 

 
L’Enginyer autor del Projecte: 

 
 

Daniel Flores Caparrós 
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1. Introducció. 

Aquest projecte se centra en la Comarca del Bages, concretament, a la Vila de 

Cardona, amb una població aproximada de 5100 habitants. 

Cardona és un municipi amb un gran interès tant històric com cultural. Tot i ser una 

població petita, presenta una gran xifra en quant a turisme es refereix. Un seguit de 

monuments, així com el seu castell, d’estil Romànic i Gòtic i que data de l’any 886, i la 

seva Muntanya de Sal, gairebé única al món, fan que els seus carrers rebin un gran 

nombre de visitants cada any. 

 

2. Antecedents. 

D’una banda, la carretera C-1410a pertany a la xarxa bàsica primària de Catalunya, i 

és la via que fa d’enllaç entre la carretera d’accés a la Vila (B-422) amb la carretera   

C-55. 

A la intersecció entre aquestes dues carreteres hi ha un creuament en “Y” molt confús 

amb la possibilitat d’anar en sis direccions diferents, totes elles amb senyalitzacions 

diverses, que s’enumeren tot seguit: 

- C-1410a direcció Cardona (B-422), sense prioritat de sentit, amb el greuge de 

tenir poca visibilitat, hauran d’aturar-se enmig de la intersecció si venen cotxes 

de Solsona. 

  - C-1410a direcció Solsona (C-55) amb prioritat de sentit. 

- Pels qui surten de Cardona (B-422) i van en direcció Manresa (C-55), han de 

cedir el pas als que venen de Solsona. 

- Els qui surtin de Cardona (B-422) amb direcció Solsona (C-55), hauran de fer 

un “Stop” pels cotxes que puguin venir de Manresa. 

- Els cotxes que venen de Solsona i vagin en direcció Manresa (C-55) o 

Cardona (B-422) tenen prioritat de sentit. 

 

Aquest no seria un greu problema si hi hagués la senyalització i la visibilitat adients, 

amb les que no existís perill de dubte un cop dins de la zona de creuament. 
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Aquest creuament és molt confluït, alhora, per autobusos de llarga longitud, amb la 

qual cosa encara s’ha d’extremar la precaució d’aquest. D’aquesta forma es procurarà 

l’ordenació del trànsit en aquesta zona, sense donar lloc a cap tipus de confusió als 

vehicles en cap dels sis sentits possibles de circulació. 

 

D’aquesta forma, els objectius primordials del present Projecte Constructiu són: 

• Projectar una intersecció a nivell entre les carreteres C-1410a i B-422, que 

millori la seguretat en aquest punt i ordeni d’una forma clara i precisa el 

trànsit. 

 

3. Il·lustracions - esquema. 

 

 

Sortida de Cardona on es pot apreciar la senyalització d’ “Stop” a 150 metres i un “Cedeixi el 

pas”. 

 

Aquests vehicles hauran d’aturar-se si volen anar a Solsona (esquerra) i cedir el pas si 

volen anar a Manresa (recte). 

Dels tres ramals, és el que genera menys dubte en cas d’acumulació de vehicles. 



Annex núm. 0  Antecedents 

 5 

 

 

Senyal de prioritat de sentit pels vehicles que venen de Manresa i volen anar direcció Solsona. 

 

Els vehicles que venen de Manresa es troben amb aquesta senyal, que els informa 

que tenen prioritat sobre els vehicles que surten de Cardona, sempre que ambdós es 

dirigeixin cap a Solsona (dreta). Tanmateix, gairebé no existeix visibilitat per divisar els 

vehicles que venen de Solsona, fet que disminueix notablement la seguretat en aquest 

punt. 
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Senyal de prioritat de sentit pels vehicles que venen de Solsona i volen anar direcció Manresa. 

 

Aquesta senyal de trànsit, informa als vehicles que venen de Solsona que tenen 

prioritat de sentit si es dirigeixen a Manresa (recte) i Cardona (dreta) ja que aquesta 

via és la preferent en el següent creuament. No obstant, molts vehicles no la tenen en 

compte i arriben al punt conflictiu sense tenir clares les preferències de sentits. 
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Tot seguit, s’adjunta un esquema que sintetitza tot l’exposat anteriorment i on figuren 

totes les direccions possibles: 

 

 

Així doncs, totes aquestes situacions fan que sigui de vital importància la millora 

d’aquest enllaç. 
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1. Cartografia. 

 

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

amb motiu de l'elaboració del Projecte “Millora de la xarxa viària local mitjançant una 

rotonda a la intersecció entre les carreteres C-1410a amb B-422 a l’accés a la Vila de 

Cardona”. 

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

del projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:50.000, 1:25.000 i 1:5.000 

propietat de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, així com els fulls a escala 1:1000 cedits 

per l’Ajuntament de Cardona. 

 

Pel que fa a la cartografia d’escala 1:50.000 s’ha utilitzat el full que s’enumera tot 

seguit: 

• 330  Cardona 

 

D’altra banda, la cartografia d’escala 1:25.000, s’han emprat els fulls corresponents a 

un vol efectuat entre els mesos d’Abril i Juny de l’any 2009, que tot seguit s’enumeren: 

• 70-25 (330-2-1)   Serrateix 

• 70-26 (330-2-2)   Cardona 

 

En quant a la cartografia d’escala 1:5.000, s’han emprat els fulls corresponents a un 

vol efectuat en les mateixes dates que en l’escala 1:25.000, que són: 

• 278-100 (330-6-4) Ca l’Eudalet 

• 278-101 (330-6-5) La Coromina  

 

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

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

escala 1:1.000 proporcionada per l’Ajuntament de Cardona, concretament, el full de la 

zona d’influència CG9411N. 
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2. Topografia. 

 

Es considera que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis 

necessaris per a la definició del Projecte “Millora de la xarxa viària local mitjançant una 

rotonda a la intersecció entre les carreteres C-1410a amb B-422 a l’accés a la Vila de 

Cardona”. 
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1.  Introducció. 

 

En el present annex s’analitzaran les possibles alternatives per al Projecte que té per 

objecte la millora de l’enllaç entre les carreteres C-1410 a B-422 a la Vila de Cardona.  

 

El nou enllaç que contempla el present Projecte millorarà l’actual intersecció en “Y” 

sense visibilitat que uneix aquestes dues carreteres, i s’encarregarà de millorar la 

mobilitat en aquell punt i ordenarà el trànsit. 

 

La zona geogràfica on està projectada aquesta mesura no dóna gaire possibilitats per 

dur a terme. La falta d’espai ocasionada per l’existència de dos punts singulars que 

obliguen a delimitar totalment la zona, fa que l’àmbit d’actuació de projecte es vegi 

notablement condicionada a no franquejar aquestes fronteres. Tanmateix, la poca 

afluència de trànsit obliga a no invertir gaire diners en aquesta infraestructura, tot i que 

a criteri de l’autor del present Projecte i dels usuaris d’aquesta via, vegin que sigui, si 

bé no imprescindible, més que una mesura necessària. 

 

Així doncs, contemplant com a única solució l’execució d’una rotonda a nivell, es 

plantejaran diverses alternatives pel que fa a la seva ubicació i característiques 

geomètriques. 

 

 

2. Situació actual i necessitat de millora. 

 

D’una banda, la carretera C-1410a pertany a la xarxa bàsica primària de Catalunya, i 

és la via que fa d’enllaç entre la carretera d’accés a la Vila (B-422) amb la carretera   

C-55. 

A la intersecció entre aquestes dues carreteres hi ha un creuament en “Y” molt confús, 

sense visibilitat i amb la possibilitat d’anar en sis direccions diferents, totes elles amb 

senyalitzacions diverses. La desconeixença d’aquestes és el principal problema que 

presenta aquesta intersecció. 

Aquest creuament és molt confluït, alhora, per autobusos de llarga longitud, amb la 

qual cosa encara s’ha d’extremar més la precaució d’aquest. D’aquesta forma es 

procurarà l’ordenació del trànsit en aquesta zona, sense donar lloc a cap tipus de 

confusió als vehicles en cap dels sis sentits possibles de circulació. 
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D’aquesta forma, els objectius primordials del present Projecte Constructiu són: 

 

• Projectar una intersecció a nivell entre les carreteres C-1410a i B-422, que 

millori la seguretat en aquest punt i ordeni d’una forma clara i precisa el 

trànsit. 

 

 

3. Descripció i variació de l’alternativa. 

 

Donat que, com a única alternativa només es contempla l’execució d’una rotonda a 

nivell, es procedirà a modificar les seves característiques per tal d’optimitzar tant com 

sigui possible la seva configuració final. 

 

3.1. Alternativa 1. 

 

Degut al poc espai existent, es durà a terme la creació d’una rotonda amb les mides 

mínimes permeses, solució que abaratirà molt els costos d’execució. 

 

Diàmetre illeta central � 15 metres 

Amplada de calçada per a un cotxe � 4 metres 

Amb el què es tindrà un diàmetre exterior de: 23 metres 

 

 
Traçat teòric Alternativa 1: mides mínimes per a rotondes. 
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Com es pot observar a la il·lustració, en quant a mides s’adaptaria força bé a la 

geometria de les vies existents i podria centrar-se perfectament en ambdós eixos. No 

obstant, apareixen una sèrie de problemàtiques. 

Com s’ha comentat, el poble rep un important nombre d’autobusos turístics, doncs 

amb el diàmetre mínim establert per a la illeta central, no serien capaços d’efectuar els 

girs en el punt de la corba del concessionari. Tanmateix, s’ha traspassat el límit marcat 

per la fàbrica, fet totalment inviable. Aquestes raons fan que es descarti aquesta opció. 

 

Per tal d’evitar franquejar el límit marcat per la fàbrica, una opció podria ser la de 

desplaçar la rotonda cap avall, amb el què es respectaria la premissa primordial de 

respectar aquestes fronteres, no obstant, aquesta nova situació no seria suficient per 

facilitar els girs als autobusos, fent d’aquesta mesura una mesura totalment inefectiva. 

És per això que s’hauria d’augmentar la mida de la rotonda. 

 

Així doncs, amb aquest  primer tempteig efectuat, se’n poden extreure les següents 

conclusions: 

 

- Punts singulars no franquejables. 

- Impossibilitat de centrar la rotonda en ambdós eixos. 

- Necessitat d’augmentar la seva mida. 

 

 

3.2. Alternativa 2. 

 

Aquesta vegada es contemplaran mides majors a les de l’alternativa 1. 

 

Punts singulars serviran de punts de tangència amb el diàmetre exterior de la rotonda. 

Diàmetre illeta interior � 15<D<30 m; s’adopta un diàmetre interior de 22 metres. 

Amplada de calçada � 1 cotxe (4 metres; descartat) / 2 cotxes (8 metres); Per tal de 

facilitar els girs dels vehicles d’elevada longitud s’adopta una amplada de 7 metres. 

Amb el què es tindrà un diàmetre exterior de 36 metres. 

 

Aquesta solució, dóna com a resultat el d’una rotonda no centrada, amb una forma 

singular, però es respecten les premisses originals alhora que fa viable el moviment 

dels autobusos. 
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Traçat teòric Alternativa 2: mides mitges per a rotondes. 

 

 

Amb aquesta situació, els girs que hauran d’efectuar els autobusos s’assimilen força 

als que fan avui dia, amb el què aquest problema queda resolt. 

Tanmateix, també es respecten les fronteres que marquen aquests dos punts 

significatius, i, tot a tenir unes mides majors a les de l’alternativa 1, no es generarà 

molt impacte ni s’haurà d’efectuar un elevat nombre d’operacions de moviment de 

terres. 

Si bé es cert que resulta una opció més cara que l’anterior, també ocorre que és molt 

més efectiva i que entra dins del marc d’actuació per a infraestructura “econòmica” 

donada, com s’ha comentat abans, la no gaire elevada afluència de trànsit en aquest 

punt.  
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4. Conclusions. 

 

Una vegada finalitzat el corresponent anàlisi, es pot concloure que l’alternativa més 

adient per a definir l’enllaç de la carretera C-1410a amb la B-422 és l’ALTERNATIVA 

2, i és aquesta la solució que es desenvolupa en el present projecte constructiu. 
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1. Introducció. 

 

En aquest annex es defineix el traçat geomètric del projecte, així com les 

característiques principals que s’han tingut en compte per tal de buscar la solució 

òptima, aconseguint la màxima adequació possible als condicionants tècnics. 

L’objecte que ocupa aquest projecte és el de la construcció d’una rotonda a la 

intersecció entre les carreteres B-422 i C-1410a, que millorarà la mobilitat en aquest 

punt, així com la seva ordenació de trànsit. 

 

2. Traçat geomètric. 
 

Les característiques dels elements principals del traçat en planta i alçat són: 

 

2.1. Traçat en planta. 
 

El present projecte contempla la construcció d’una nova rotonda a nivell que connecti 

la carretera B-422 amb la C-1410a. Aquesta rotonda substituirà a l’existent intersecció, 

exempta de senyalització i amb diverses problemàtiques destacables. 

En el cas del vials existents (carretera B-422 i C-1410a) es respecta el traçat actual, 

excepte els trams d’entroncament amb la nova rotonda.  

 

En el present Projecte, es distingeixen dos tipus d’eixos: els anomenats principals i els 

secundaris.  Els primers són aquells eixos que defineixen vials per sí mateixos en 

aplicar-ne una secció, mentre que els segons són els que s’empren en la definició de 

detall dels entroncaments entre els diferents eixos principals, com per exemple en el 

cas de les bandes blanques a les illetes de les rotondes.   

Tot seguit s’adjunta un esquema on es representen els diferents eixos principals 

definits en aquest Projecte. Al Document número 2 Plànols es recullen les plantes de 

traçat on queden reflectits els punts singulars dels diferents eixos principals i 

secundaris. 
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En tots els casos possibles, s’ha pretès complir les especificacions de la Instrucció de 

Carreteres. Norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 30 km/h. (tal i com ha 

exigit l’Ajuntament de Cardona) i les consideracions geomètriques i funcionals a les 

rotondes de la Direcció General de Carreteres.  

El traçat en planta està compost per l’adequada combinació de corbes circulars, 

tangents entre sí. 

 

Rotonda 

En aquests vials existeixen dos límits fixos; el primer, és una fàbrica de maons 

anomenada “La Bòbila”, que no es pot sobrepassar. El segon, és un concessionari, 

amb les mateixes restriccions que en l’anterior cas. És per això que s’ha optat per 

realitzar la rotonda tangent a dos punts d’aquests límits, d’aquesta manera, no ha 

calgut l’ús de grans llistats en planta mitjançant estació total, més que per prendre les 

mesures imprescindibles, fet que ha agilitzat de manera considerable el replanteig i 

traçat de la rotonda. 

Aquesta raó és la que explica que no s’hagi pogut centrar en cap dels eixos actuals. El 

diàmetre exterior és de  36,000 metres. Així mateix, el diàmetre de la illeta central és 

de 22,000 metres, deixant una calçada de 7,000 metres. 
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Per a la realització de la rotonda, s’ha emprat un eix situat a l’interior de la calçada, 

dividit en deu seccions. D’aquesta forma, la rotonda queda marcada amb deu punts 

quilomètrics situats a una distància igual a una desena part de la longitud de 

circumferència del diàmetre exterior. 

Longitud circumferència diàmetre exterior � 2πR = 2·π·18 = 113,097 metres. 

 

PK1: 0+011,310 metres    PK6: 0+067,860 metres 

PK2: 0+022,620 metres    PK7: 0+079,170 metres 

PK3: 0+033,930 metres    PK8: 0+090,480 metres 

PK4: 0+045,240 metres    PK9: 0+101,790 metres 

PK5: 0+056,550 metres    PK10: 0+113,090 metres 

 

 

La primera secció (0+000) està situada a la illeta d’entrada de la carretera B-422. Es 

poden apreciar els punts de tangència amb el concessionari P1 i amb la fàbrica P2. 
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Carretera C-1410a (Tram Esquerre) 

En aquest vial ja es troben els dos límits fixos; el primer, al marge esquerre, és la 

fàbrica de maons. El segon, al marge dret, és el concessionari, amb les mateixes 

restriccions que en l’anterior cas.  

Es podria dir que l’eix d’aquest tram no es veu alterat per la construcció de la rotonda, i 

coincideix amb el vial actual de la carretera C-1410a. Així doncs, al marge esquerre 

d’aquest vial, se segueix el límit que marca la fàbrica, que enllaça amb el tram dret del 

mateix. Tota aquesta longitud exterior fins al punt de tangència obligat és de 25,808 

metres. Donat que s’ha de seguir el límit de la fàbrica, no hi ha corbes circulars 

d’enllaç amb la rotonda. En quant al marge dret del vial, es troba el concessionari, que 

també marca el límit exterior. La longitud fins al punt de tangència obligat és de 16,084 

metres i tampoc hi ha corbes circulars d’enllaç amb la rotonda. 

 

Carretera C-1410a (Tram Dret) 

L’eix d’aquest tram també coincideix amb el vial actual de la carretera C-1410a. Al 

marge dret d’aquest vial, també hi trobem la fàbrica, així que se segueix aquest límit 

fins al punt de tangència obligat. Aquesta longitud és de 22,680 metres i tampoc hi ha 

corbes circulars d’enllaç amb la rotonda. No obstant, al marge esquerra del vial, hi ha 

una corba d’enllaç de 20,000 metres de radi i longitud de 20,662 metres. 

 

Carretera B-422 

Aquesta carretera entronca directament amb la C-1410a mitjançant una intersecció en 

“Y”. 

Al marge esquerra d’aquest vial hi ha el concessionari, que limita la zona amb una 

longitud de 14,476 metres fins al punt d’obligada tangència amb la nova rotonda. Al 

marge dret, hi ha una corba circular d’enllaç de 20,000 metres de radi i 19,095 metres 

de longitud. 
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2.2. Traçat en alçat. 

S’inclou en aquest apartat la definició corresponent als elements del traçat en alçat, 

respectant l’origen del projecte, distància a origen que es va establir en definir el traçat 

en planta. 

 

Pel que fa a la rotonda, es compleixen les especificacions de la Instrucció de 

Carreteres. Norma 3.1-IC i les consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes 

de la Direcció General de Carreteres. 

La nova rotonda s’ha dissenyat per que estigui compresa en d’un pla horitzontal 

d’inclinació igual a la de la carretera C-1410a. Donat que el pendent mig d’aquesta 

carretera és d’un 6%, s’ha hagut d’adaptar la rotonda a aquestes característiques, fet 

que ha ocasionat la construcció d’una rotonda inclinada. 

Això s’ha fet d’aquesta manera per tal d’afectar el mínim possible a l’alçat actual de la 

carretera C-1410a i, així, fer que el procés constructiu sigui més senzill i que afecti el 

mínim possible al trànsit actual. 

 

Rotonda 

La nova rotonda està compresa dins d’un pla amb una inclinació igual a la de la 

carretera existent C-1410a. No obstant, s’ha pogut adaptar de tal forma que s’ha reduït 

el pendent sensiblement, fent que el pendent mig assolit sigui del 5%. 

El punt alt de la rotonda es troba al punt quilomètric 0+000,000, que coincideix amb el 

punt alt de la carretera actual (446,020 metres) i el punt baix al 0+067,860. Totes les 

entrades a la rotonda mantenen la seva cota actual, fet que simplifica notablement la 

zona d’actuació de projecte i no generarà cap variació de cota en els ramals ja 

existents. En aquest dos punts el desguàs de la plataforma queda garantit pel pendent 

transversal, dissenyat de forma que en combinació amb el pendent longitudinal no es 

donin pendents inferiors al 0,50% a cap punt de la calçada anular, escollint un pendent 

del 1% en tota la seva superfície. 
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Carretera C-1410a (Tram Esquerre). 

La rasant d’aquest tram s’ajusta a la de l’actual vial amb el condicionant d’arribar a la 

nova rotonda a una cota igual que la del vial en el punt d’inici.  

 

Carretera C-31B (Tram Dret). 

La rasant d’aquest tram s’ajusta a la de l’actual vial amb el condicionant d’arribar a la 

nova rotonda a una cota igual que la del vial en el punt d’inici.  

 

Carretera B-422. 

La rasant d’aquest tram s’ajusta a la de l’actual vial amb el condicionant d’arribar a la 

nova rotonda a una cota igual que la del vial en el punt d’inici. 

 

2.3. Enllaç (rotonda). 

 

En el present Projecte es contempla la implantació d’una nova rotonda a nivell 

emplaçada a la intersecció entre les carreteres C-1410a i B-422 a les afores de 

Cardona. 

En la definició d’aquesta rotonda s’han tingut present les consideracions geomètriques 

i funcionals a les rotondes de la Direcció General de Carreteres, si bé en determinat 

casos ha prevalgut el fet d’ajustar-se a diferents condicionants, com ara la l’adequació 

de la rotonda a un pla d’inclinació igual a la de la carretera C-1410a, així com la 

connexió del vials existents a la nova rotonda. 

Així, els carrils de sortida de la rotonda presenten unes millors condicions 

geomètriques (com ara, radis de girs més grans) que els carrils d’accés a la mateixa, 

de forma que s’assegura una ràpida evacuació de la rotonda i d’altra banda, s’obliga al 

conductor del vehicle que hi accedeix a minorar la seva velocitat, cedint el pas als 

conductors que ja hi són dins.  

Les seccions transversals a les sortides de les rotondes són d’ aproximadament 5,000 

metres, ja que només hi haurà un carril.  
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Per a cada boca de la nova rotonda s’han definit quatre eixos: dos exteriors (un 

d’entrada i un de sortida) i dos interiors (un d’entrada i un de sortida que defineixen 

l’illot deflector). Els eixos projectats defineixen les bandes blanques en aquesta zona 

tant en planta com en alçat, de forma que s’enllacen les bandes blanques dels vials 

d’accés amb les de la calçada anul·lar. D’aquesta manera s’assegura la continuïtat de 

la plataforma en les zones d’entroncament de la calçada de la rotonda amb les dels 

vials que hi arriben a la mateixa. 

Tot seguit, es mostren uns esquemes de la nomenclatura emprada en la designació 

dels eixos .  Al Document número 2 Plànols  es recull la planta de traçat on queden 

reflectits els punts singulars del diferents eixos i les amplades de les boques de les 

rotondes. 
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2.4. Seccions tipus. 

Les seccions tipus emprades a la definició del Projecte han estat les següents: 

 

Rotonda 

La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de 7,00 metres (1 carril) amb voral 

interior de 2,100 metres i exterior de 0,500 metres. S’ha optat per aquesta amplada de 

voral interior degut a l’elevat trànsit d’autobusos, d’aquesta manera, es permet un 

millor gir dels vehicles. Si fós el voral exterior el de més amplada, potser no seria 

suficient per efectuar els girs adients. Aquest voral interior anirà marcat amb línies 

transversals per senyalitzar l’existència d’un únic carril. 

Els talussos, en aquest cas només de desmunt, tenen una relació horitzontal/vertical: 

3/2.  

En quant als peralts, aquests varien en funció del punt quilomètric segons una transició 

que fa que en el punt alt o baix del perfil longitudinal el peralt és el màxim previst 

coincidint amb el valor de la inclinació del pla que conté l’eix de la rotonda, mentre que 

el peralt és zero en els punts on la rasant presenta la inclinació de la línia de màxima 

pendent del pla de la rotonda. 

 

Carretera C-1410a(Tram Esquerre i Tram Dret). 

A la carretera C-31B s’ha respectat la secció actual de carretera 1+1 amb carrils de 

3,875 metres d’amplada separats per una banda de pintura de 0,100 metres.  

 

Carretera B-422. 

A la carretera B-422 es respecta la secció actual de carretera (carrils de 4,390 metres 

d’amplada).  
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1. Introducció. 

 

En aquest capítol es presenta una síntesi dels aspectes ambientals més importants, 

que s’acompanyen dels plànols corresponents. 

 

 

2. Medi físic. 

 

2.1. Geografia i topografia. 

 

El terme municipal de Cardona ocupa una extensió de 66,70 km2. Es troba dins la 

comarca del Bages, creuat pel riu Cardener, afluent del Llobregat. El relleu és 

muntanyós, drenat per nombrosos torrents i rieres. 

L’altitud del terme municipal va des dels 348 m al riu Cardener, fins als 752 m de la 

serra de Bàlius, sobre Bergús. 

 

 

 

2.2. Geologia i geotècnia. 

 

2.2.1. Marc geològic. 

 

La zona d’estudi està situada a la Depressió Central Catalana, regió formada per 

roques terciàries. Els materials terciaris constitueixen a Cardona un anticlinal diapíric 

orientat NE-SW, en el que afloren roques salines. Aquest plec està constituït per dos 

tipus de roques d’edat terciària: 

 

• Roques salines que constitueixen el nucli del diapir 

 

• Roques detrítiques (gresos i lutites) que constitueixen l’encaixant del diapir 
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Els materials terciaris estàn recoberts, en els fons de vall, per dipòsits al·luvials 

(al·luvial de la Vall Salina i del riu Cardener). Els al·luvials de la Vall Salina assoleixen 

fins a 20 m. de gruix i es relacionen amb dipòsits fluvials i rebliments càrstics 

d’antigues bòfies. L’al·luvial del Cardener té un gruix d’uns 3-4 metres al llit del riu. 

 

 

 

 

 

 

Cardona es troba a la conca de l’Ebre, en què es van dipositar materials evaporítics 

durant L’eocè superior, i que van ajudar a formar els dipòsits salins, de l’anomenada 

conca potàssica catalana. La conca de l’Ebre era una conca interior envoltada per 

relleus en fase de formació, com els Pirineus al nord, orientats W-E, els Catalànids al 

E i orientats SW - NE i la Serralada Ibèrica al S , orientada SE – NW, amb connexions 

temporals amb el mar obert. 

Durant el Paleogen va anar variant l’extensió de la conca, amb períodes de 

transgressió i altres de regressió. Durant l’Eocè superior es va produir el fet més 

significatiu d’aquesta zona, en què la conca marina interior va quedar desconnectada 

del mar obert, formant una conca endorreica que es va reblir de sediments, i que a 

mesura que s’anava evaporant causava la concentració i precipitació de sals. Els 

dipòsits de sals sulfatades es trobaven més extenses, mentre que les sals clorurades 

es varen concentrar en un solc orientat W-E de no gaire més de 40 km d’amplada, en 

forma d’estrats i cobertes per sediments al·luvials. Al final del Paleogen i inici del 

Neogen es van continuar cobrint per materials, condicionant l’evolució d’aquests 

dipòsits i característiques actuals. Els sediments dipositats als peus dels relleus 

muntanyosos, a més, es van anar tectonitzant per efecte dels moviments orogènics. 

Aquests efectes es van notar a Cardona, de manera que els estrats de sals, més 

dèbils, afavoria la creació de plecs i encavalcaments. Per altre banda, les sals amb 

una major capacitat de fluir s’acumulen en grans masses, preferentment als nuclis de 
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plecs i poden ascendir cap a la superfície atesa la seva gran capacitat de fluir i la seva 

densitat mes baixa. Aquest moviment ascendent de la sal s’anomena halocinesis i pot 

acabar formant doms salins, o diapirs quan la sal arriba a perforar les capes 

suprajacents. El cas de Cardona respon a un plec anticlinal que ha evolucionat 

recentment en diapir, que ha perforat tots els estrats suprajacents fins arribar a la 

superfície topogràfica, circumstància ajudada per la gradual erosió de la cobertora. 

Així, si bé l’estructura anticlinal començà a desenvolupar-se a l’Eocè superior a la 

forma diapírica actual se li calcula una edat d’uns 2 milions d’anys. 

 

 

 

2.2.2. Litologia 

 

• POmlg. Margues i limolites calcàries de colors grocs, vermells i grisos, amb 

intercalacions de capes gresoses i esporàdicament microconglomerats de 

poca continuïtat lateral. S'inclouen en la "formació molassa de Solsona". 

Ambient fluvial. Edat: Oligocè. Ocupa la major part del municipi. 

 

• POmg. Margues i calcàries margoses amb intercalacions de capes de gresos i 

localment microconglomerats. Les capes de gresos contenen un alt 

percentatge de feldspats potàssics i plagiòclasis i a sostre sovint es 

desenvolupen paleosòls. Les calcàries són microcristal·lines (biomicrites i 

dismicrites) i presenten intercalacions de margues i argiles limolítiques, amb 

presència d'Ostràcodes i Characeas. Inclou materials de la formació "molassa 

de Solsona". Ambient sedimentari fluvial distal. 

 

Edat: Oligocè. A Cardona, només es troba a la zona de Seuva i Cal Sala, però 

s’estén àmpliament pel Solsonès. 

 

• PEOgm. Alternança de gresos limolítics i margues de color vermell. Les capes 

gresoses tenen el ciment calcari i nombrosos fragments de roca. Les margues 

contenen gasteròpodes lacustres. Constitueix part de la "formació Artés". 

Ambient sedimentari fluvio-al·luvial. Edat: Eocè- Oligocè. Ocupa una franja des 

del nucli urbà seguint pels voltants de la carretera BV-3001 fins a la Serra de 

Pinós. 

 



Annex núm. 4   Geologia i Geotècnia 

 6 

• PEmg. Alternança de margues i gresos limolítics vermells. Els gresos tenen el 

ciment calcari i contenen abundants fragments de roca. Esporàdicament els 

nivells margosos contenen gasteròpodes lacustres. Els sediments procedeixen 

de la serralada Costanera Catalana, i progressivament cap al nord augmenta el 

seu caràcter lacustre. Aquesta unitat cartogràfica s'inclou dins de la "formació 

Artés". Ambient sedimentari fluvial.  

 

Edat: Priabonià inferior. A la zona de Puig-reig (full 331) aquesta unitat pot 

presentar nòduls de guix i a la seva part més alta es troba interstratificada la 

unitat PEOc. Al mig de la formació anterior del nucli urbà a la Creu de les 

Llaceres. 

 

• POlg. Limolites calcàries i lutites vermelles amb intercalacions de capes de 

gresos i conglomerats. Aquesta unitat presenta més intercalacions 

conglomeràtiques que en la unitat POmg. Inclou materials de la formació 

"molassa de Solsona”. Ambient fluvial distal.  

 

Edat: Oligocè. Al voltant de Su, present a laSerra. 

 

• Q. Agrupa els sediments quaternaris recents dipositats al fons de valls, rieres i 

dipòsits de peu de mont, tots ells de poca potència o entitat cartogràfica. La 

composició litològica depèn de l'àrea font i en general consisteix en còdols més 

o menys rodats o angulosos en una matriu més o menys abundant de lutites. 

S'atribueixen a l'Holocè. A les parts més planes de Bergús i les Comes. 

 

 

• Qr. Graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els dipòsits de les lleres 

actuals de les rieres idels torrents. Inclou els possibles dipòsits de vessant no 

cartografiables amb els quals s'indenten lateralment. No es coneix la potència 

mitja de la unitat. És equivalent a la Qt0-1, però té menys entitat. S'atribueix a 

l'Holocè.  

 

•  Qt0-1. Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. Edat: s'atribueix al 

Plistocè- Holocè basal. Al riu Cardener. 
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•  Qt1. Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. Edat: s'atribueix a l'holocè. 

Al llit del riu Aigua d’Ora. 

 

•  Qt2. Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. Edat: s'atribueix al 

Plistocè- Holocè basal. Al riu Cardener. 

 

 

•  Qt3. Graves, sorres, llims i argiles Terrassa fluvial. Edat: s'atribueix al Plistocè 

Superior. Al riu Cardener. 

 

•  Pes. Evaporites: anhidrita, silvinita, carnalita, i halita..), amb intercalacions 

esporàdiques de margues grises i argiles situades predominantment a la base 

de la successió. És la formació Salina de Cardona. 

 

Edat: Bartonià. Just a la muntanya de sal, catalogada com a espai d’interès 

geològic. 

 

 

 

3. Espais d’interès geològic 

 

Al municipi de Cardona hi ha un espai d’interès geològic, la Muntanya de Sal, de 

Cardona (Codi GC 217): 

 

Les condicions d’aflorament fan del diapir de Cardona un exemple únic de diapir de sal 

a tota Europa. 

Els afloraments que podem observar avui ens mostren, d’una banda, un diapir quasi 

complert en una paret d’aproximadament 100 m d’alçada, on es pot observar la seva 

complexitat estructural (Muntanya de Sal); i d’altra banda l’abast que els processos de 

dissolució tenen en aquest tipus de materials (Forat Micó i Bòfia Gran). A més, el 

condicionament que l’ajuntament de Cardona ha fet de les antigues instal·lacions 

mineres permet completar la visió del diapir des de la seva vessant econòmica. 

El diapir de Cardona va ser explotat per extreure’n sal ja en els temps romans, i va 

contribuir a la bonança econòmica de la població de Cardona durant l’edat mitjana. 

Durant la segona meitat del segle XX, l’explotació del diapir per extreure’n potassa va 
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desenvolupar una gran activitat industrial al seu voltant. Aquestes instal·lacions i una 

galeria de ventilació excavada en el diapir es poden visitar. 

També es recomana visitar les petjades fòssils que es troben en els estrats de la 

pujada al castell de Cardona. 

Si bé els doms de sal solen abundar arreu del món on s’ha produït grans acumulacions 

de roques evaporítiques i posteriorment recobertes per gruixudes seqüències, 

aquestes estructures solen tenir cadascuna d’elles un grau de singularitat que les fa 

úniques. Molts dels moviments halocinètics (d’ascens de la sal) no evolucionen 

necessàriament a diapirs (estructures perforants). A més, moltes d’aquestes queden 

retingudes en profunditat i per tant la seva configuració només es pot deduir 

composant imatges amb les dades dels sondeigs o de les galeries de mines. La 

Muntanya de Sal de Cardona escapa al que és comú, pel fet de que el diapir ha arribat 

a perforar tota la seqüència d’estrats suprajacents i ha arribat a crear un relleu a la 

superfície, és a dir, sobreeixint pel damunt de la superfície topogràfica i generant uns 

turons de forma anàloga al cas de l’ascens de magmes quan formen un aparell 

volcànic. L’erosió de les vessants de la Muntanya de sal ha creat uns d’afloraments 

que fan del diapir de Cardona un exemple únic a Europa. Els afloraments ens mostren 

una secció molt 

complerta de la complexa estructura de diapir en una paret d’aproximadament 100 m 

d’alçada. També són observables els processos de dissolució en sals (Forat Micó i 

Bòfia Gran). Des del castell s’observa la disposició estructural general amb els 

materials salins ocupant el nucli de l’anticlinal. Una circumstància afegida que 

augmenta l’interès geològic d’aquesta localitat és la possibilitat de ser utilitzat com a 

recurs didàctic i turístic. El condicionament que l’ajuntament de Cardona ha fet de les 

antigues instal·lacions mineres permet completar la visió del diapir des de la seva 

vessant econòmica. 

El diapir de Cardona va ser explotat per extreure’n sal ja en els temps romans, i va 

contribuir a la bonança econòmica de la població de Cardona durant l’edat mitjana. 

Durant la segona meitat del segle XX, l’explotació del diapir per extreure’n potassa va 

desenvolupar una gran activitat industrial al seu voltant. Aquestes instal·lacions i una 

galeria de ventilació excavada en el diapir es poden visitar. 

També es recomana visitar les petjades fòssils que es troben en els estrats de la 

pujada al castell de Cardona. 
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1. Introducció. 

 

L'objectiu del present annex és realitzar una anàlisi de les necessitats de terres per a 

les actuacions definides en el present Projecte constructiu i determinar els possibles 

préstecs i abocadors necessaris, en funció dels amidaments obtinguts i de les dades 

procedents de l'estudi geotècnic realitzat. 

 

L'estudi del Moviment de Terres consta dels següents apartats. 

� Excavabilitat. 

� Classificació dels materials. 

� Necessitats i disponibilitat de terres. 

 

 

2. Excavabilitat. 

 

El subsòl de la zona de projecte està constituït, des del punt de vista de la geotècnia i 

ripabilitat de materials, per les següents unitats litològiques: 

 

• Materials terciaris, constituïts roques salines, que constitueixen el nucli del 

diapir. Els materials terciaris estan recoberts, en els fons de vall, per dipòsits 

al·luvials (al·luvial de la Vall Salina i del riu Cardener). Els al·luvials de la Vall 

Salina assoleixen fins a 20 metres de gruix i es relacionen amb dipòsits fluvials 

i rebliments càrstics d’antigues bòfies. Presenten una ripabilitat normal, sent la 

maquinària a utilitzar convencional i de potència mitjana. 

 

• Roques detrítiques (gresos i lutites) que constitueixen l’encaixant del diapir. 

 

• Substrat terciari rocós, format per calcàries sorrenques i calcàries 

bioclàstiques, amb nivells margocalcaris i argil·lítics, que presenten baixes 

ripabilitats, és a dir, excavabilitat de difícil a molt difícil, degut a la proximitat 

d’edificacions i per trobar-nos dins d’una àrea urbana no es recomana l’ús 
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d’explosius, per tant, caldrà preveure maquinària potent equipada amb martell 

picador en la majoria del casos. 

 

Tenint en compte la ripabilitat dels materials i l’anàlisi de tota informació disponible, es 

considera un percentatge de roca excavable per mitjans mecànics no convencionals 

d’un 60 % en desmunt i a l’excavació de rases, pous i fonaments d’estructures i murs, 

en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. El 

percentatge final podria ésser superior o inferior a l’estimat, essent “a risc ventura” del 

contractista la diferència que es pugui assolir. 

 

3. Classificació dels materials. 

 

Atenent als resultats de la campanya de reconeixements geotècnics dels terrenys, s'ha 

considerat que el material excavat correspon al següent tipus de sòl: 

 

Adequat. 

Coeficient de pas: 1,20 

 

Els materials, després d’observar les seves característiques a l’annex geotècnic i fer 

les comprovacions al Pliego de prescripciones técnicas PG-3, s’arriba a la conclusió de 

que poden utilitzar-se per a la formació dels següents tipus de sòl: 

 

Terraplè. 

Sòl estabilitzat tipus 3. 
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4. Necessitats i disponibilitat de terres. 

 

Els càlculs que es realitzaran a continuació segueixen una sèrie de circumstàncies. Si 

es comparen els volums de terra necessaris respecte la cota del terreny i la cota 

rasant de la rotonda els valors disten notablement, amb el què gairebé no hi haurien 

terraplens a realitzar. No obstant, cal dur a terme la preparació de l’esplanada amb el 

sòl seleccionat adient, fet que obliga a realitzar alhora, més volum d’excavació i més 

volum de terraplenat per aconseguir arribar a la cota rasant de disseny de la rotonda. 

Pels terraplens, es considerarà una capa de 30 cm de sòl S-EST3 més una altra capa 

de sòl-ciment de 20 cm de potència. 

En aquesta primera taula, s’adjunten els volums de terres dels diferents materials a 

emprar a l’obra, així com el volum total de desmunt i excavació: 

 

 
   M3 EXCAVACIÓ M3 TERRAPLÈ M3 S-EST3 M3 SÒL-CIME�T 

Rotonda   1 427.456 872.659 368.025 245.350 

 TOTAL 1 427.456 872.659 368.025 245.350 

 

 

Seguint la mateixa estructura, a les següents taules es resumeixen els volums de 

material (m3) disponibles, necessaris i sobrants a portar a abocador. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DISPO�IBLE  

    

  
M3 EXCAVACIÓ M3 DISPO�IBLE 

(Coeficient de pas =1,2) 

Rotonda  1 427.456 1 712.947 

Per cartografia 10% 142.746 171.295 

TOTAL 1 570.202 1 884.242 
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Amb totes aquestes dades ja es pot determinar el volum de terres que aniran a un 

abocador: 

 

 

 

El resultat és positiu, fet fàcilment interpretable ja que el volum de terres que s’excava 

és superior al volum de terres que es necessita per dur a terme els terraplens adients. 

 

MATERIAL D'OBRA  

 
    

  M3 TERRAPLÈ M3 S-EST3 

Rotonda  872.659 368.025 

Per cartografia 10% 87.266 --- 

TOTAL 959.925 368.025 

MATERIAL DE PRÉSTEC  

 
   

   M3 SÒL-CIME�T 

Rotonda   245.350 

Per cartografia 10% ---     

TOTAL 245.350 

MATERIAL D'ABOCADOR  

 
   

    M3 MAT ABOCADOR 

Rotonda   472.263 

TOTAL 472.263 
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1. Introducció. 
 

En aquest annex es determinaran els cabals de referència originats per la pluja a les 

conques en les quals s’ubicarà la nova rotonda a Cardona, a la intersecció entre les 

carreteres B-422 i la C-1410a. Aquest càlcul servirà de base per dur a terme el 

dimensionament del drenatge de la via. 

Un cop s’hagi calculat el cabal de disseny, es procedirà a la realització dels pertinents 

càlculs hidràulics necessaris per al correcte dimensionament dels elements de 

drenatge. 

L’estudi seguirà el següent ordre: 

• Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 

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

diferents períodes de retorn. 

• Determinació dels coeficients d’escolament de les conques, assignació de la 

precipitació a les conques i determinació dels cabals. 

• Càlcul i disseny dels elements de drenatge. 

El càlcul de cabals es realitzaran pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. 

Drenatge Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 
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2.  Climatologia. 
 
El clima d’aquesta zona és mediterrani continental, amb una sequedat extrema i una 

fluctuació de temperatures considerable, amb estius molt calorosos i hiverns freds. 

Les dades climàtiques s’han obtingut de les estacions següents: 

 

 

 

Hi ha algunes dades del mateix municipi de Cardona, preses a la mateixa mina de 

Cardona, i per l’Institut Meteorològic Nacional (INM), en períodes saltats des de 1937 

fins al 1994. Es comenten algunes mitjanes d’aquestes dades, però, en general, 

s’utilitzen les de Clariana de Cardener. 

 

2.1. Temperatura. 

 

Pel que fa al règim termomètric, l’àrea d’estudi presenta temperatures caloroses a 

l’estiu, amb un màxim al mes d’agost (mitjana de les màximes de 29,6ºC), i un hivern 

fred, amb temperatures mínimes sota zero força freqüents (uns 57 dies a l’any), 

concentrades bàsicament entre els mesos d’octubre a abril, i amb mínimes absolutes 

al voltant dels -7 a -12ºC als mesos de novembre a març. La temperatura mitjana 

anual és de 12,7 ºC. 

Es pot observar que els mesos de juliol i agost són els més càlids de l’any, amb 

temperatures mitjanes entre 21,5 i 21,7º C, i una temperatura màxima absoluta de 40,4 

ºC a l’agost. Mentre que els mesos de desembre, gener i febrer són els més freds amb 

mitjanes entre els 4,9 i 6,7º C, i una mínima absoluta de –11,7 ºC al desembre. 
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2.2. Precipitació. 

 

La precipitació anual està al voltant dels 518 mm, amb un màxim clar a la tardor 

(mitjana al setembre de 63,9 mm) i un mínim durant l’hivern (mitjana de 19,1 mm al 

febrer). La irregularitat interanual de les precipitacions és força acusada, com 

correspon a un clima mediterrani, però també ho és la variació intermensual. 

Per a un període més llarg, i amb dades preses de Cardona (UPC 1997), des de l’any 

1937 i fins al 1994, donava una precipitació anual mitjana de 508 mm, amb un màxim 

l’any 1965 de 950,5 mm, i un mínim de l’any 1973, amb 227,8 mm. 

La freqüència de les precipitacions és d’uns 83 dies a l’any, dels quals poc més de 82 

dies amb una quantitat significativa (> 1mm), i varia entre 4 i 10 dies de pluja al mes. 

Les nevades són un fenomen poc freqüent a la zona d’estudi. 

Les dades pluviomètriques mostren un règim o ritme estacional de precipitacions 

TPEH (tardor-primavera-estiu-hivern), cosa que indica una certa continentalitat del 

clima de Cardona. La majoria de precipitacions són tempestes de tipus convectiu o 

frontal, amb una abundant precipitació en poc temps, de caràcter torrencial.  
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2.3. Evapotranspiració potencial (ETP). 

 

La ETP anual és de gairebé més de 734 mm l’any, presentant un màxim de juny a 

agost per sobre de 90 mm cada mes (120 mm a l’agost). 
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2.4. Balanç hídric. 

 

L’evapotranspiració de referència, juntament amb la precipitació, permet assegurar 

que es donaran dèficits hídrics en els mesos d’estiu, previ a la determinació de la 

capacitat de reserva del sòl i al tipus de conreu. 

Estimant una textura franco-argilosa, amb un conreu de gramínies i lleguminoses 

(revegetació necessària pels talussos que es generaran), fixant un coeficient de 

conreu Kc en 0,55 (mínim per al conreu esmentat previ a la sega. F.A.O. 32) per a tots 

els mesos per a 30 cm de fondària de sòl es dóna el balanç següent: 

 

 

A la vista d’aquestes dades resulta característic un període sec bona part de l’any, des 

de maig a desembre. 

 

 

2.5. Humitat relativa. 

 

La mitjana de la humitat relativa es troba en 68,1 %. És mínima el mes de juliol, a uns 

57,5 %, i per sobre dels 78 % el desembre i el gener. 
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2.6. Vents. 

 

Les direccions del vent predominants a Cardona són de Sud-Oest (SW), essent també 

els més forts. Els mesos més ventosos són els de primavera i estiu, i el que menys el 

desembre. Curiosament, al desembre, és quan hi ha hagut les velocitats màximes, 

superiors als 30 m/s, tot i que són més habitualment forts de maig a agost. 
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3. Índex climàtic 
 
 
Entre els índexs establerts s'ha escollit un que comunament s'utilitza a Espanya, que 

es denomina “Índex termo-pluviomètric” i que té per valor: 

 

R

t
100I

tp
⋅=  

On: 

tp
I  = índex termo-pluviomètric. 

t  = temperatura mitja anual, en ºC. 

R  = precipitació mitja anual, en mm. 

 

Segons aquesta fórmula es consideren: 

• Zones humides, aquelles l'índex de les quals val de 0 a 2. 

• Zones semi-àrides, si està comprès entre 2 i 3. 

• Zones àrides, entre 3 i 6. 

• Zones subdesèrtiques, si sobrepassa el valor de 6. 

 

Substituint els valors obtinguts en els apartats anteriors en l'esmentada fórmula, 

s’obté: 

 

És a dir, que la zona d'estudi del present projecte queda inclosa en la zona semi-àrida. 
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4. Hidrologia. 
 

En el present apartat es recullen totes aquelles dades pluviomètriques de la zona 

d'estudi necessàries per al posterior dimensionament del drenatge de la nova rotonda 

a la intersecció entre les carreteres B-422 i la C-1410a. 

 

4.1. Pluviometria. 

 

Per tal de calcular els cabals màxims a recollir, canalitzar i evacuar és necessari la 

realització d’un estudi de la pluviometria incident a la zona.  

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

retorn, s'ha utilitzat l'aplicació MAXPLUWIN, que disposa de les següents possibilitats 

generals per a l'anàlisi de màximes pluges diàries en l'Espanya peninsular: 

• Obtenció del valor mig de la màxima precipitació diària anual  i del Coeficient de 

Variació Cv. 

• Estimació de la precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de 

retorn, partint del valor de la seva mitjana i el seu coeficient de variació, assumint 

una llei de distribució SQRT-ET max.  

Aquest Software ha estat desenvolupat pel Centre d’Estudis Hidrogràfics del CEDEX, 

acceptat alhora per la Direcció General de Carreteres, Ministeri de Foment. 

Les dades d'entrada necessaris són els següents: 

� Elecció del sistema de coordenades (Geogràfiques o UTM, especificant en aquest 

cas el fus en què es troba: 29, 30 o 31). 

� Posició del punt on es vol calcular la precipitació: 

- Longitud (+ggmmss) / Coordenada X. 

- Latitud (+ggmmss) / Coordenada Y. 

� Període de retorn. 

El Programa genera el següent llistat de sortida: 
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� Longitud. 

� Latitud. 

� Valor mig de la màxima precipitació diària anual (Pm, en “mm/dia”). 

� Coeficient de variació (Cv). 

� Precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de retorn (Pt, en 

mm/dia), partint del valor de la seva mitjana i el seu coeficient de variació, 

assumint una llei de distribució SQRT-ET max. 

A continuació s'adjunta la taula de dades d'entrada i la de sortida de dades generades 

pel programa: 

 

DADES D’ENTRADA DADES DE SORTIDA 

Longitud Latitud  T Pm Cv Pt  

+013506 +415710  10 58 0,3740 85 

+013506 +415710  25 58 0,3740 103 

+013506   +415710  100 58 0,3740 133 

+013506   +415710  500 58 0,3740 172 
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Així doncs, les precipitacions màximes diàries obtingudes per a diferents períodes de 
retorn són: 

 

Període de retorn         

T (anys) 

 

Precipitació màxima   

Pt (mm/dia) 

 

10 

25 

100 

500 

 

85 

103 

133 

172 

 

 

4.2. Càlcul de cabals. 

 

El mètode d'estimació dels cabals associats a diferents períodes de retorn depèn de la 

grandària i natura de la conca. 

En aquest cas, es tracta d’una superfície molt reduïda, així que s’ha optat per la 

consideració d’una única conca hidràulica. Aquesta zona que afecta a la rotonda 

representen 1455,25 m2, dels quals 237,79 m2 corresponen a la zona verda projectada 

a l’interior de la illeta. 

El càlcul dels cabals de disseny es realitza acord amb la Instrucció de Carreteres 5.2-

I.C. “Drenatge Superficial” (versió del mètode racional modificada per J. R. Témez per 

a la Direcció general de Carreteres de Espanya).  

El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté 

amb la fórmula: 

K

AIC
Q t ××

=  
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On: 

Q - Cabal en m3/seg. 

C - Coeficient mig d’escolament de la conca o superfície drenada. 

It - Intensitat mitja de precipitació, en mm/h, corresponent al període de retorn 

considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

A - Superfície de la conca en Ha. 

K – Coeficient que per a les unitats anteriors pren el valor de 300. 

 

4.3. Període de retorn. 

 

El període de retorn (T) es defineix sempre en correspondència amb un valor numèric 

que mesura la magnitud d’un fenomen (intensitat de pluja), i és un interval de temps 

d’una duració tal que el valor de referència és obtingut o superat en mitja, al menys 

una vegada cada interval d’aquesta duració en què pot subdividir-se una sèrie 

indefinida d’esdeveniments de dit fenomen. 

El període de retorn s’escull segons l’element de drenatge estudiat, i en aquest cas 

s’utilitzarà un període de retorn de 25 anys, ja que es tracta d’elements de drenatge 

superficial de la plataforma i marges. 

 

4.4. Temps de concentració. 

 

El temps de concentració s'ha determinat segons l’exposat a la Instrucció de 

Carreteres 5.2-IC “Drenatge Superficial”. 

Per al càlcul dels cabals, a desguassar per cunetes, procedents de la plataforma i dels 

talussos sol emprar-se un temps de concentració de 5 a 10 minuts amb recorreguts 

d'aigua de 30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones 

cobertes de vegetació. Així doncs, s’utilitzarà un temps de concentració de 5 minuts. 
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4.5. Coeficient d’escolament. 

 

El coeficient d’escolament defineix la proporció de la component superficial de la 

precipitació d'intensitat “I”, i depèn de la raó entre la precipitació diària, “Pd”, 

corresponent al període de retorn i el llindar d’escolament Po(mm), a partir del qual 

s'inicia aquesta. 

Així mateix, l'estimació inicial del llindar d’escolament Po(mm) és funció d'altres factors 

que depenen de la natura de la conca; l'ús del sòl, el pendent, les característiques 

hidrològiques i del tipus de sòl. 

Aquest valor ha de corregir-se amb el coeficient regional corrector del llindar 

d’escolament (per tenir en compte el règim de precipitacions), que per a Catalunya 

pren un valor de “1,3”, segons les “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

El valor que pren el coeficient d’escolament, segons la Norma 5.2-IC és de: 

 

1
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On: 

C - Coeficient d’escolament (adimensional). 

Pd – Volum total de precipitació diària màxima per a un període de retorn (mm). 

Po’ – Llindar d’escolament corregit pel factor regional (mm). 
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Per a la consideració del sòl com a ferm, el valor que pren el llindar d’escolament Po 

és de 1 mm. D’aquesta forma, el llindar d’escolament corregit pel factor regional pren 

el valor de Po’= 1,3·1= 1,3 mm. 

Amb totes aquestes dades, juntament amb el volum de precipitació diària màxima per 

a un període de retorn associat a 25 anys, calculat anteriorment, es procedeix a 

calcular el coeficient d’escolament: 

 

Pd= 103 mm   

C = 0,982 

Po’= 1,3mm 

 

 

4.6. Intensitat mitja de precipitació. 

 

La precipitació diària màxima, Pd, corresponent al període de retorn de 25 anys, és: 

 

Pd = 103 mm 

 

Per tant la intensitat màxima diària de precipitació, Id, corresponent al període de 

retorn de 25 anys és: 

 

 

D'acord amb el mapa d’isolínies de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge 

Superficial” es pot considerat a Catalunya un valor mitjà de: 

 

I1 / Id = 11 
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La intensitat mitja It (mm/h) de precipitació a emprar en l'estimació de cabals de 

referència per mètodes hidrometereològics s'obté mitjançant la fórmula proposada per 

la Instrucció 5.2-I.C. L'expressió de la qual és: 

 

128

28

1

1,0

1,01,0

−

−









=

cT

dd

t

I

I

I

I
 

 

Aplicant la fórmula anterior s’obté: 

Id = 4,292 mm/h 

Tc = 5 min = 0,083 h  It = 179,59 mm/h 

I1 / Id = 11 
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4.7. Cabal de disseny 

 

Amb totes aquestes dades ja es pot calcular el cabal a desguassar a la conca 

d’influència del projecte, que com s’ha comentat anteriorment, representa una 

superficie de 1455,25 m2. 

El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté 

amb la fórmula: 

K

AIC
Q t ××

=  

On: 

Q - Cabal en m3/seg. 

C = 0,982 

It = 179,59 mm/h 

A = 0,145525 Ha 

K – Coeficient que per a les unitats anteriors pren el valor de 300. 

Q = 0,0855 m3/seg 
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5. Drenatge plataforma 
 
 
El drenatge de la plataforma de projecte es realitzarà mitjançant embornals connectats 

amb tubs de PVC. Tot seguit, es dimensionarà el diàmetre dels tubs. Per tal d’adaptar 

la canonada a les velocitats mínimes permeses, s’estipularà una velocitat superior a la 

mínima, però alhora no gaire elevada. D’aquesta manera, es sobredimensionarà la 

instal·lació, deixant-la del costat de la seguretat. 

Aquesta  baixa velocitat, contemplarà el pendent mínim establert (2%) per a 

canonades de drenatge pluvial, de forma que aquest serà el cas més desfavorable 

possible. 

Velocitat mínima permesa = 0,5 m/s � Velocitat de disseny = 1 m/s 

Es procedeix doncs a veure quin diàmetre necessitaria la canonada per captar el cabal 

de referència calculat anteriorment, de manera que, escollint un diàmetre superior, no 

hi haurà problemes de capacitat: 

 

 

 

Diàmetre = 330 mm 

 

Per tant, s’escollirà un diàmetre per a la canonada de 400mm. 

 

5.1. Capacitat hidràulica de les reixes. 

 

La xarxa capta les aigües d’escolament a través d’embornals amb reixa de fosa dúctil, 

que aniran col·locats a cada illeta de les entrades de les rotondes. Tot seguit es 

canalitzarà l’aigua cap a la zona inferior de la rotonda, on es deixarà lliurement en 

terreny natural no urbanitzat. 
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El cabal que s’ha d’evacuar és de 0,0855 m3/s, de manera que, si la dimensió de cada 

embornal és de 0,3x0,5x0,6 m, el volum que podrà captar serà de 0,09 m3, amb el que 

en el pitjor dels casos (que l’aigua només es dirigís cap a un embornal), també 

quedaria drenat. 

Aquesta instal·lació queda definida a l’apartat 2, plànols. 

 

6. Drenatge de zones en desmunt. 

Per a les zones de desmunt (zona sud de la rotonda) s’emprarà una cuneta per tal de 

drenar tota l’aigua que provingui de la part muntanyosa de la zona de projecte. S’ha 

optat per allargar la cuneta ja existent a la zona anterior a la de projecte, ja que 

aquesta ja té capacitat suficient per evacuar les aigües que venen del mateix indret. 

La cuneta a utilitzar és del tipus TTR-15, revestida de formigó. Aquesta, amb longitud 

d’uns 64 metres, deixarà les aigües lliurement a la zona de terra vegetal, d’igual forma 

que l’aigua provinent dels embornals situats a les illetes de la plataforma. 

 

CU�ETA TTR-15(REVESTIDA AMB FORMIGÓ)  
 
   

Característiques de la cuneta Tipus 1     

h (alçada interior) 0.24 m 

Rugositat de Manning (K) 70   

B 1.5 m 

   

Característiques de la secció plena     

Superfície secció plena 3.125 h
2
 

Perímetre mullat 7.114 h 

Radi hidràulic 0.439 h 

 

S’ha d’afegir que no es disposarà de drens filtrants assota de la cuneta, ja que es 

tracta d’un terreny amb un grau d’impermeabilitat força elevat i tota l’aigua anirà a 

parar a la cuneta. Tanmateix, el pendent transversal de la calçada també es troba a 

favor, fet que determina la innecessària instal·lació de tub drenant. 

Aquesta instal·lació queda definida a l’apartat 2, plànols. 
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7. Drenatge illeta central 

Per a la realització del drenatge de la illeta central, es disposarà de dos embornals de 

les mateixes característiques que els anteriors, a la zona baixa de la mateixa, ja a la 

zona pavimentada. 

Aquests embornals evitaran que en cas de pluja extrema, l’aigua provinent de la illeta 

central que no hagi pogut esser drenada pel propi terreny, pugui ocupar la calçada. 

Aquesta instal·lació queda definida a l’apartat 2, plànols. 
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1. Planejament. 
 

 

La rotonda objecte d’estudi discorre per sòls classificats, segons el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Cardona, com a Sòl Urbà Consolidat (SUC). 

Les determinacions d’aquest pla tenen a veure amb la qualificació de Cardona com a 

subpolaritat comarcal, amb limitacions al seu creixement donades a les normes per 

l’article 3.7, relatiu als àmbits qualificats pel pla com de creixement moderat i la 

protecció especial per raons forestals o de conreu d’una gran part del terme. 

 

Quant a espais d’interès natural el pla, amb la clau 217 inclou l’àmbit de protecció de la 

muntanya de la sal i de la vall salina i tota la part del terme construït dins del patrimoni 

geològic Article 3.21. 

En verd oliva els sòls de protecció especial i en verd poma, els sòls de protecció 

territorial, del pla territorial parcial aprovat. 
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El POUM també qualifica aquest emplaçament com a Sòl no Urbanitzable (Rústic), 

ubicat en terrenys pròxims a Sòl Urbà amb temàtica d’ industrial i també a prop de Sòl 

qualificat com de Protecció, ja que s’hi troba el Parc del Castell i de la Canònica de 

Sant Vicenç. 

 

Seguidament, s’adjunten dues il·lustracions on es pot apreciar tot l’exposat 

anteriorment. 
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2. Il·lustracions. 
 
 
Classificació del Sòl: 
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Qualificació del Sòl: 
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1. Introducció. 

 
El present document té com a finalitat assegurar la correcta funcionalitat de la futura 

rotonda analitzada, a partir de la caracterització de l'oferta i la demanda existent a la 

xarxa viària actual associada a l'Àrea d'Estudi. 

Per tant, al llarg del present annex s'exposen les dades que conformen la informació 

bàsica per a la descripció de la situació actual de la xarxa viària, i que constitueixen la 

base per a l'anàlisi de la demanda futura. 

Es comença així amb la descripció de l'estructura viària existent en l'actualitat 

associada a l'Àrea d'Estudi.  

A continuació es procedeix a la recopilació de tota la informació referent a la demanda 

existent a les vies de la zona d'estudi en l'actualitat, començant amb una presentació 

dels possibles antecedents del present estudi, per a tot seguit analitzar-los.  

A partir d'aquest punt, es realitza el procés d'assignació de trànsit a la xarxa viària 

futura i el càlcul de funcionalitat de la rotonda. 

 

2. Àmbit d’estudi. 
 

 

L’àmbit de proximitat a l’estudi engloba la xarxa de connectivitat externa en els modes 

de transport per carretera. 

L’accident geogràfic que d’una manera més clara serveix de límit natural de terme és 

el riu Cardener, que voreja la part nord, amb l’excepció de La Coromina, que la 

travessa, estant situada al sud-est del centre històric. 

Pel que fa a la mobilitat, es troben una sèrie d’eixos viaris propers al casc antic de 

Cardona i a La Coromina, que serveixen de nus o enllaç entre aquest nuclis: 

 

- Carretera del Miracle, la qual voreja el nucli principal de Cardona, i que unida amb la 

Av. Del Rastrillo, connecta la vila amb el Castell. 

 

- La C-1410a, que és l’enllaç de la Carretera de Manresa a Basella, el qual comunica 

el nucli principal de la vila amb La Coromina i el Polígon Industrial “La Plantada”. 
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- La B-422, que fa d’enllaç entre la C-1410a i la Carretera del Miracle 

 

Per altra banda les connexions secundàries del municipi amb la resta de municipis 

propers s’estructuren especialment al llarg d’una sèrie d’eixos viaris descrits a 

continuació. 

 

- La C-55 al nord del municipi, que és la carretera de connexió entre els municipis de 

Solsona i Cardona. 

 

- La Variant de Cardona C-55, a l’est del municipi, la qual connecta Cardona amb 

Súria i Manresa. 

 

- La Carretera BV-3001, la qual connecta Cardona amb Bergús, pel sud-oest del 

municipi estudiat. 

 

- La Carretera B-420, la qual connecta Cardona amb Montmajor, pel nord de la vila. 

 

La rotonda que ocupa aquest projecte tindrà en compte les carreteres C-1410a i B-

422. 

A continuació, s’adjunta un plànol on es pot observar la xarxa viària actual existent en 

l’àrea d’estudi: 
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3. Mobilitat. 
 

Desplaçaments residència – treball i tipus de transport utilitzat a Cardona al 2001: 

 

El comportament de la població en quant a la mobilitat obligada (desplaçaments per 

motiu treball o estudis) s’observa a partir de les dades elaborades segons l’ Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
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4. Anàlisi. 
 

Per a l’execució d’un estudi de mobilitat consistent, és necessari una campanya 

exhaustiva de recollida de dades sobre el terreny o bé l’obtenció de les dades de 

trànsit més significatives de la zona facilitades per òrgans públics, en aquest cas, 

l’Ajuntament de Cardona. Per això, s’ha realitzat un anàlisi de càrrega de la xarxa, 

basat en dades d’aforaments manuals i automàtics actuals i de les dades aportades en 

anteriors estudis de trànsit realitzats a la mateixa zona. 

De la mateixa manera, s’ha efectuat un inventari de tota la xarxa viària interior a l’àmbit 

d’estudi respecte a paràmetres útils per a l’obtenció de possibles punts conflictius a la 

xarxa viària. 

Per efectuar l’anàlisi de la xarxa viària d’aproximació i de pas de la xarxa de carreteres 

pròximes, s’estudien els aforaments realitzats amb anterioritat en altres estudis de 

mobilitat, a efectes de quantificar la previsió de viatges des de cada origen exterior i 

associar-los a les possibles entrades a l’àmbit d’estudi. 

 

Tot seguit s’adjunten les IMD’s del punt d’estudi, en tots els possibles sentits: 
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Les IMD’s que circulen per la B-422 són superiors als 1.500 vehicles/dia, mentre que a 

la C-1410a les IMD’s que circulen no arriben als 1.000 vehicles/dia. 

Com podem observar aquest punt no presenta problemes de saturació ja que en cap 

moment es supera el 14% de saturació de la via, això és degut a que les IMD’s no són 

molt elevades. 

Aquest graf explica perfectament els sentits escollits pels vehicles al punt on es 

construirà la nova rotonda. Tanmateix, s’ha estudiat l’evolució seguida en diferents 

anys i, d’igual forma que el decreixement que està tenint lloc a la Vila, també ho està 

fent el nombre de vehicles que passen per aquest punt, no obstant, s’està mantenint 

d’una manera més o menys constant. 

De tota manera, es creu convenient la execució d’aquest projecte pels habitants de la 

vila i els visitants, tal que els aportarà seguretat i ordenarà el transit. 

 

5. Càlcul de funcionalitat 
 

5.1. Càlcul del nivell de servei de les rotondes 
 

Dins d’aquest apartat de càlcul de funcionalitat, s’analitza la rotonda existent dins les 

actuacions previstes en l’àrea d’afecció del projecte. 

 

5.1.1. Metodologia 
 
Introducció 

Una rotonda és un tipus especial de nus, caracteritzat perquè els trams que en ell 

conflueixen es comuniquen a través d’un anell en què s’estableix una circulació 

rotatòria al voltant de la isleta central. Les trajectòries dels vehicles no s’encreuen, sinó 

que convergeixen i divergeixen; per això el nombre de punts de conflicte és més reduït 

que en altres tipus de nus. 

El funcionament d’una rotonda es basa en la prioritat de pas dels vehicles que circulen 

per la calçada anul·lar, enfront dels que pretenen accedir a la rotonda des dels trams 

d’entrada. 

 

Els paràmetres bàsics per definir una rotonda són els següents : 

• Intensitat d’entrada demandada en cada tram d’entrada. 

• Intensitat de sortida en cada tram. 
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• Característiques geomètriques de la rotonda. 

Amb aquests paràmetres s’estableix una metodologia per caracteritzar la bondat de la 

rotonda mitjançant els següents valors per a cada tram d’entrada: 

 

• Capacitat d’entrada (Qe): Es defineix com el màxim flux d’entrada possible 

sense que es produeixi una retenció apreciable en aquesta entrada. 

• Factor de reserva de capacitat (RC) : Es defineix com la diferència entre la 

capacitat d’entrada i la intensitat de demanda expressat com a percentatge de 

la capacitat.  

 

5.1.2. Geometria de la rotonda 

 

 

 

Comprovació de la capacitat 

El càlcul de la capacitat de la rotonda s’ha realitzat utilitzant el mètode descrit en el 

Highway Capacity Manual 2000. Mitjançant aquest manual, la capacitat d’una rotonda 

s’estima utilitzant tècniques d’acceptació de l’interval amb els paràmetres bàsics de 

l’interval crític i el temps de seguiment. 

La capacitat es defineix per mitjà de l’expressió: 
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3600
·

3600
·

1

·
tfVc

tcVc

e

eVc
Ca

−

−

−

=  

On: 

 

Ca = capacitat (veh/h) 

Vc = intensitat del flux circulant 

 

5.1.3. Resultats obtinguts 
 
D'acord amb la metodologia exposada en l'apartat anterior es procedeix al càlcul de la 

funcionalitat de la rotonda proposada dins l’actuació futura. 

Per dur a terme els càlculs, s’ha fet ús de les trajectòries abans expressades: 

 

 

 

Volum de vehicles a cada entrada: 

Illeta 1� Va,I1= 91 veh/h 

Illeta 2� Va,I2= 23 veh/h 
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Illeta 3� Va,I3= 66 veh/h 

 

A partir de l’esquema de moviments també podem determinar el flux circulant: 

Illeta 1� VC,I1= 78 veh/h 

Illeta 2� VC,I2= 32 veh/h 

Illeta 3� VC,I3= 75veh/h 

 

Un cop obtinguts els volums d’entrades i el volum de trànsit circulant per a cadascuna 

d’elles, es calculen les capacitats dels límits superiors i inferiors. 

Per a l’obtenció de la capacitat és precís estimar els límits superiors i inferiors, tant del 

temps d’interval crític com del temps de seguiment: 

 

 
Els valors de Tc i Tf corresponen als definits a la normativa Highway Capacity Manual 2000. 

 

Capacitat de la illeta 1: 

 

- Capacitat superior: 
3600
6,2·78

3600
1,4·78

1

·78
−

−

−

=

e

e
Ca = 1302 veh/h 

 

- Rati (Flux / Capacitat) = 91/1302 = 0,070 

Rati=0,070<1� NO hi haurà congestió 

 

- Capacitat inferior: 
3600
1,3·78

3600
6,4·78

1

·78
−

−

−

=

e

e
Ca = 1086 veh/h 
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Capacitat de la illeta 2: 

 

- Capacitat superior: 
3600
6,2·32

3600
1,4·32

1

·32
−

−

−

=

e

e
Ca = 1350 veh/h 

 

- Rati (Flux / Capacitat) = 23/1350 = 0,017 

Rati=0,017<1� NO hi haurà congestió 

 

- Capacitat inferior: 
3600
1,3·32

3600
6,4·32

1

·32
−

−

−

=

e

e
Ca = 1130 veh/h 

 

 

Capacitat de la illeta 3: 

 

- Capacitat superior: 
3600
6,2·75

3600
1,4·75

1

·75
−

−

−

=

e

e
Ca = 1305 veh/h 

 

- Rati (Flux / Capacitat) = 66/1305 = 0,050 

Rati=0,050<1� NO hi haurà congestió 

 

- Capacitat inferior: 
3600
1,3·75

3600
6,4·75

1

·75
−

−

−

=

e

e
Ca = 1089 veh/h 

 

 

Un cop fets els càlculs es pot assegurar que la capacitat de la rotonda a curt i llarg 

termini serà suficient per tal d’assumir tot el trànsit al qual serà sotmesa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX  NÚM. 9 
FERMS I PAVIMENTS 

 
 
 



Annex núm. 9                                                                                                     Ferms i Paviments 

 2 

Índex 

 

1. Introducció.................................................................................................3 

2. Secció estructural escollida.......................................................................4 

3. Determinació dels materials de la secció tipus escollida..........................6 

3.1. Mescles bituminoses......................................................................6 

3.2. Betum asfàltic.................................................................................7 

3.3. Regs de curat.................................................................................8 

3.4. Regs d’adherència.........................................................................9 

3.5. Sòl-ciment (SC40)..........................................................................9 



Annex núm. 9                                                                                                     Ferms i Paviments 

 3 

1. Introducció. 
 

El dimensionament de la secció estructural del ferm s'ha realitzat basant-se en 

“ORDEN CIRCULAR 24/2008 SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)" . 

 

El dimensionament es basa en dos paràmetres bàsics, que són la categoria de 

l'esplanada i la categoria del trànsit. 

 

 
Categoria del trànsit 

 

A l'Annex núm. 8 Trànsit s'ha dut a terme un estudi de trànsit d'on es poden extreure 

les dades d'IMD dels diferents trams per a la situació actual i, vist el decreixement 

demogràfic de la Vila, també per a la situació futura, que s’ha considerat igual que 

l’actual. 

 

Tenint en compte que aquests valors són per a tota la calçada, els càlculs que es 

realitzen són els següents: 

 

B-422:    IMD = 3.932 veh/dia 

C-1410a (tram esquerre):  IMD = 1.352 veh/dia  

C-1410a (tram dret):   IMD = 3.402 veh/dia 

 

Utilitzant un percentatge de vehicles pesats del 3 %, i considerant un repartiment per 

sentits del 50 %, resulta una intensitat de vehicles pesats al carril de projecte i l'any de 

posada en servei de: 

 

Pesats: 

 

B-422:     IMDp = 3.932 x 0,03 = 117 vehp/dia 

C-1410a (tram esquerre):  IMDp = 1.352 x 0,03 = 40 vehp/dia 

C-1410a (tram important):  IMDp = 3.402 x 0,03 = 102 vhp/dia 
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Pesats sobre el carril de càlcul: 

 

B-422:     IMDp = 0,5 x 117 = 59 vehp/dia/carril 

C-1410a (tram esquerre):  IMDp = 0,5 x 40 = 20 vehp/dia/carril 

C-1410a (tram dret):   IMDp = 0,5 x 102 = 51 vehp/dia/carril 

Rotonda:    IMDp = 59 + 20 + 51 = 130 vehp/dia/carril 

 

Amb aquests valors d'intensitat, la categoria de trànsit pesat que correspon a la 

rotonda d’estudi és: 

 

 T31 (que correspon a una intensitat entre 100 i 200 vehp/dia/carril) 

 

 

Categoria de l’esplanada 

 

S'ha optat per una esplanada de categoria E-3 ( EV2 ≥ 300 MPa ) sobre la qual és 

col·locaran les capes de ferm. Per assegurar aquesta categoria d'esplanada s'haurà 

de fer la següent actuació per millorar-la: 

 

 

- A la zona de la rotonda en desmunt es regularitzarà el fons de l'excavació amb 

formigó HM-20. 

 

 

2. Secció estructural escollida. 

 
Per al trànsit i esplanada disponibles, s'ha adoptat la secció estructural 3132, 

consistent en els següents capes: 

 

� 3 cm de mescla bituminosa en calent tipus BBTM 11 B granítica a la capa de 

trànsit, amb una dotació de 60 kg/m2. 

 
� Reg d'adherència tipus ECR-2-m. 
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� 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G calcària a la capa 

base. 

 
� Reg de curat tipus ECR-1 i d’adherència tipus ECR-1d.  

 
� 22 cm de base granular de sòl-ciment (SC40). 

 
� 30 cm  de S-EST3. 
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Vorals 

 

Rotonda: 

 
Les capes de trànsit i intermèdia del voral seran prolongació de les disposades en la 

calçada i, per tant, d'idèntica natura. La capa de base es prolongarà sota el voral una 

longitud de 40 cm. Sota del paviment del voral es disposarà sòl ciment fins a arribar al 

nivell de l'esplanada. 

 

 

3. Determinació dels materials de la secció tipus escollida. 

3.1. Mescles bituminoses. 

 

S'utilitzaran les mescles bituminoses en calent BBTM 11 B, AC22 bin S i AC22 base G.  

 

El fus granulomètric de la mescla AC22 bin S i AC22 base G és troba a la taula 542.9, 

segons UNE-EN 933-1. 
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3.2. Betum asfàltic. 

 

L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de 

trànsit i de la zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Norma 6.1-I.C “Seccions de 

ferm” (de la Direcció General de Carreteres), la zona de projecte es troba a una zona 

tèrmica estival mitja.  

 

 

 

 

Així, per a categoria de trànsit T1, T2 i T31 el tipus de betum asfàltic serà: 

 

� De penetració 60/70 per la mescla AC22 base G . 

� Betum modificat amb elastòmers BM-3b per a mescles BBTM 11 B (que és el 

que s’utilitza per aquest tipus de mescles). 
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3.3. Regs de curat. 

 

Es defineix com a reg de curat la aplicació d'una pel·lícula continua uniforme d'emulsió 

bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l'objectiu de 

donar impermeabilitat a tota la seva superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1 i 
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complirà allò establert per l'article 532 “Riegos de curado” de l'Ordre FOM/891/2004 

d'1 de març. 

 

 

3.4. Regs d’adherència. 

 

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una 

capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la 

col·locació sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un 

tractament superficial amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament 

regs de tipus termoadherent. 

 

Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent 

amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1d al 60 % de betum amb una dotació de 0,6 

kg/m2 si és sobre ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell. Entre dues capes de 

mescles bituminoses discontínues-contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb una 

emulsió asfàltica tipus ECR-2d-m al 65 % de betum amb una dotació de 0,5 kg/m2 si 

és sobre ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell, d'acord amb l'article 531 

“Riegos de adherencia” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 

 

 

3.5. Sòl-ciment (SC40). 

 

A l'execució d'aquesta unitat d'obra és tindrà present allò establert a l'article 513 

“Materiales tratados con cemento” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
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1. Objecte del projecte. 

 

La finalitat d’aquest annex és la definició i la valoració de les obres necessàries per a 

la realització de les reposicions dels serveis que resulten afectats per les obres 

d’execució del Projecte de “Construcció d’una rotonda a la intersecció entre les 

carreteres B-422 i C-1410a”. 

 

2. Descripció i generalitats. 

 

En el present annex es realitza la identificació dels diversos serveis existents al llarg 

de tota la traça de la carretera que puguin ser susceptibles d’esser afectats, tant 

directament per ocupació dels terrenys que actualment s’ubiquin en aquell indret com 

indirectament per necessitats constructives com poden ser els gàlibs d’operació de la 

maquinària. Aquest últim tipus d’afectació  s’ha contemplat per tal de garantir unes 

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

 

3. Serveis existents. 

 

Tant sols s’ha detectat l’afectació d’un petit tram de línia soterrada d’enllumenat 

pública i d’un bàcul. Aquest tram suposen un total de 43,3 metres de longitud. 

Aquesta línia pertany a l’Ajuntament de Cardona. 

 

4. Projecte de reposició de serveis afectats i instal·lacions afectades. 

 

4.1. Descripció, motiu de l’afecció i solucions afectades 

 

 

Descripció: La línia soterrada d’enllumenat públic prové de Cardona, 

discorrent un marge de la carretera B-422. Ja un cop a la 

zona de projecte de la rotonda, existeix un bàcul 

connectat a aquesta línia esmentada i també amb un altre 

punt d’il·luminació a la zona del concessionari. 

Aquest servei es veu afectat per les obres d’excavació 

per a la execució.  
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Obra a realitzar: S’eliminarà el bàcul de la zona d’influència, a l’espera de 

l’execució del nou tram d’il·luminació al centre de la 

rotonda. Tanmateix, es connectarà l’últim fanal del marge 

de la carretera B-422 amb el del concessionari. La 

connexió lineal, d’un punt a l’altre ja queda fora de la 

zona de projecte i representa un total de 18,8 metres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANNEX  NÚM. 11 
EXPROPIACIONS 

 
 

 

 



Annex núm. 11  Expropiacions 

 2 

Índex 
 
1. Memòria .................................................................................................. 3 

 1.1. Descripció i generalitats .................................................................. 3 

 1.2. Criteris adoptats .............................................................................. 3 

  1.2.1. Línia d’expropiació de vials ....................................................... 3 

  1.2.2. Descripció i tipus de terreny afectat .......................................... 4 

 1.3. Valoració dels terrenys .................................................................... 4 

2.  Plànol d’expropiacions ............................................................................ 5



Annex núm. 11  Expropiacions 

 3 

1. Memòria. 

 
1.1. Descripció i generalitats. 
 
 
La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició 

dels béns i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres.  

 

Aquesta labor comprèn un sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i 

real dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel 

projecte, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar.  

 

Per a la identificació de les diferents finques s’han considerat les dades del parcel·lari 

proporcionat per l’ Ajuntament de Cardona. 

 

A la relació de titulars de finques afectades per l’execució de les obres figura la 

superfície en m2 de cadascuna de les parcel·les i subparcel·les si n’hi ha, a més del 

seu ús. En el cas de que els terrenys afectats siguin carreteres, camins municipals o 

sèquies, es considerarà nul·la l’expropiació. 

 
 
1.2. Criteris adoptats. 
 
1.2.1. Línia d’expropiació de vials. 
 
 

Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei, es defineix com a zona de domini públic i, per 

tant, com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 

metres d’amplària en autopistes i vies preferents i de 3 metres d’amplària en les 

carreteres convencionals, mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de 

l’explanació.  

 

En els casos en que s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o de capdavall 

de talús en terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta.  

En els casos de ponts, viaductes o obres similars, es fixarà com aresta exterior de 

l’explanació la línia de projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el 

terreny. 
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En cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre 

que no disminueixi la seguretat de la via, s’expropiarà únicament fins al tancament de 

la finca. 

 

La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així 

definides. 

 

 

1.2..2. Descripció i tipus de terrenys afectat. 

 

La rotonda objecte d’estudi discorre per sòls classificats, segons el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Cardona, com a Sòl Urbà Consolidat (SUC). 

Les determinacions d’aquest pla tenen a veure amb la qualificació de Cardona com a 

subpolaritat comarcal, amb limitacions al seu creixement donades a les normes per 

l’article 3.7, relatiu als àmbits qualificats pel pla com de creixement moderat i la 

protecció especial per raons forestals o de conreu d’una gran part del terme. 

Dins d’aquest tipus de terreny, s’afecta concretament una parcel·la. Segons la 

informació obtinguda per part de l’Ajuntament de Cardona, la naturalesa d’aquesta 

parcel·la és rústica, tanmateix, pertanyen a un particular.  

En total s’afecten 1141,31 m2 de terrenys pertanyents a aquest particular. D’aquesta 

superfície, 966,27 m2 són expropiacions (tant per vial com per serveis) i 175,03 m2 són 

per servituds de pas de serveis.  

 

 

1.3. Valoració dels terrenys. 

 

Després de parlar-ho amb l’Ajuntament de Cardona, els preus aproximats dels 

terrenys s’han fixat en funció dels seus aprofitaments i de la seva situació. Així per 

calcular el valor aproximat de les expropiacions s’ha utilitzat el preu següent: 

 

-Sòl rústic…………………………3.01€/m2 

 

Aquest preu inclou el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions per a la 

retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 
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Les indemnitzacions per a servituds de pas s’han fixat en una fracció de preu 

d’expropiació per al mateix terreny. En les servitud de pas subterrani es fixa en un 40% 

del preu d’expropiació, mentre que en les aèries en un 20%. 

 

El traçat previst no afecta a cap edificació. 

 

Cal destacar que la valoració dels terrenys que a continuació s'exposa no té caràcter 

vinculant. 

 

 

Expropiació vials: 

Sòl rústic: 

� 966,27 m2 x 3,01€ / m2  = 2908,47 € 

 

 

Servitud de pas subterrània: 

Sòl rústic: 

� 175,03 m2 x 3,01€ / m2 x 0,40 = 210,74 € 

L’import total per les expropiacions i servituds de pas al Terme Municipal de Cardona 

ascendeix a la quantitat de quaranta mil onze euros amb tres cèntims (3119,21 €). 

 

2. Plànol d’expropiacions. 

 

En base a això, s’ha confeccionat el plànol on es pot apreciar la parcel·la afectada. 

Aquest plànol es troba al Document 2 “Plànols” 
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1. Introducció. 

 

En compliment de l'Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1.969, s'inclou 

en aquest projecte l'estudi de tots els elements complementaris per a la correcta 

posada en servei de l'obra. 

 

 

2. Senyalització. 

 

2.1. Senyalització horitzontal. 

 

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

8.2-1.C. “Marques Vials” de Març de 1.987 publicada per la Direcció General de 

Carreteres. 

 

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

seves formes i característiques en els Plànols i Articles corresponents del plec de 

condicions. 

 

Les marques vials emprades són les següents: 

 

 
 

a) Contínues: 

 

� M-2.6.- Línia contínua utilitzada com a vora de calçada, sent la seva 

amplària de 15 cm amb voral igual o major d'1,50 m i de 10 cm amb voral 

inferior a 1,5m. Aquest tipus de línia també s’utilitza pel contorn de la isleta 

de la rotonda. 

 

 

 

b) Transversals: 

 

� M-4.2.- De 40 cm discontínua en “Cediu el Pas” amb un traç de 0,80m i 

un vànol de 0,40 m, utilitzada en els encreuaments indicats en els plànols. 
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c) Inscripcions: 

 

� M-6.5.- Indica al conductor la obligació que te de cedir el pas als vehicles 

que circulen per la calçada a la que s’aproxima, i de detenir-se si es precís 

davant la línia de “Cediu el Pas”. 

 

 

MATERIALS  EMPRATS: 

 

S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment 

descrites: 

 

� Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color blanc en tots 

els símbols i inscripcions (apartat de  “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres 

marques” ). 

 

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

de la mateixa es realitzarà per polvorització. 

 

 

� En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials 

s'aconsegueix mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de 

microesferes de vidre als materials anteriorment citats. 

 

Les proporcions de la barreja així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació 

de les marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de la 

durabilitat, realitzat segons el que especifica el mètode “B” de la norma UNE 135 200. 

 

 

 



Annex núm. 12   Senyalització, abalisament i defenses 

 5 

2.1. Senyalització vertical. 

 

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

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

Carreteres al Març i Juny de 1.992. 

 

En els plànols de planta s'han representat els distints senyals projectats amb el seu 

clau d'identificació. 

 

S'han classificat les senyals verticals en els següents grups: 

� Senyals de Disseny Fix. 

� Senyals de Disseny Variable. 

 

 

1) Senyals de Disseny Fix 

 

Al seu torn classificades en els següents subgrups: 

 

a) Senyals d'Advertència de Perill: 

 

De forma triangular, identificades en plànols mitjançant la lletra “P” seguida d'un 

número comprès entre 1 i 99. La grandària dels senyals utilitzats, així com el seu nivell 

de reflectància és el que s'exposa a continuació: 

 

TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C 

 Grandària Reflectància 

Carretera 

convencional amb 

voral 

135 cm 2** 

 

 

**D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la  norma 8.1-I.C. en tractar-se de 

senyals d'advertència de perill el seu nivell de retrorreflectància  serà obligatòriament 

el nivell 2. 
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b) Senyals de Reglamentació: 

 

De forma circular normalment (excepte R-1 triangular i R-2 octogonal), identificades en 

plànols mitjançant la lletra “R” seguida d'un número. Tant la grandària dels senyals 

utilitzats com el seu nivell de reflectància és el que es defineix a continuació: 

 

� Senyal Triangular (R-1): 
 

TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C 

 Grandària Reflectància 

Carretera 

convencional amb 

voral 

135 cm 2** 

 
 

**D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la  norma 8.1-I.C. en tractar-se 

d'un senyal de prioritat (Cedeixi el Pas) el seu nivell de retrorreflectància serà 

obligatòriament el nivell 2. 

 

� Senyals Circulars: 
 

TIPUS DE VIA Segons 8.1-I.C 

 Grandària Reflectància 

Carretera 

convencional amb 

voral 

90 cm 1** 

 

 

*D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la  norma 8.1-I.C. en tractar-se del 

senyal de prohibició d'entrada (R-101) el seu nivell de retrorreflectància serà 

obligatòriament el nivell 2, la resta de senyals circulars seran de nivell 1. 
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2) Senyals de Disseny Variable 

 

� Cartells Laterals: Les característiques principals (de reflectància, grandària 

bàsica de lletra, colors, ....) poden observar-se en els plànols de detall del 

projecte.  

� Panell Complementari:  S'han inclòs panells complementaris del tipus S-

800, amb la inscripció de “150 m”, indicativa de la distància a la prescripció. 

Les dimensions d’aquests seran de 0.85 x 0,3 m, i el seu nivell de 

reflectància el corresponent al senyal a què acompanyin (en aquest cas 

Nivell 2). 

 

MATERIALS  EMPRATS: 

 

Els senyals de codi es realitzaran en xapa d'acer galvanitzat, sent el seu nivell de 

reflectància l'indicat. 

 

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

perfileria dels tipus 6062. 

Els pals de sustentació dels senyals de codi són seccions tubulars d'acer al carboni 

segons norma UNE 36093. S'han utilitzat els següents pals segons es reflecteix en els 

plànols de detalls d'aquest projecte: 

 

� Pals de dimensions 100x50x3 per a totes les senyals. La seva altura 

sobre el terreny serà de 1,80 metres. Els senyals a zona urbana situats 

sobre d’una vorera o a una zona de circulació de vianants, la diferencia 

de cota entre el cantell inferior del senyal i dita vorera o zona no serà 

inferior a 2,2 metres. 

 

Els suports de rètols seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, de secció constant o 

telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior 

dels suports es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport i amb 

un disseny que garanteixi la seva fixació. L’acabat serà anoditzat color plata amb un 

mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 50 µ color gris RAL 9006. 
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Les dimensions de les fonamentacions són les que s'exposen als plànols de detall del 

Document núm. 2 “Plànols”. 

 

3. Abalisament. 

S'entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pel 

conductor, a fi de destacar determinades característiques de la via.  

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

 

 

4. Defenses. 

No és necessària la col·locació de barreres de seguretat donat que tota la zona de 

nova construcció es troba en zona de desmunt. A la zona on aquest desmunt deixa 

d’existir, les cotes, tant de terreny com de rasant de la rotonda són la mateixa. 

 

 

5. Plànols. 

Al Document 2 “Plànols” del present projecte, es troben tots els plànols que fan 

referència a la senyalització (planta, detalls de les senyals, etc.) 
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0. Antecedents. 

 

De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de 

novembre), es parteix del principi, que el  Director de Projecte (assessorat pel 

Coordinador de Seguretat designat pel Promotor, si hi ha més d’un projectista), en 

base a les seves capacitats i atribucions professionals, ha integrat la prevenció, en 

cada una de les seves decisions constructives, de conformitat amb els següents 

Principis de l’Acció Preventiva en matèria de Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 

 

a) Evitar els riscos.  

 

S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys 

s’actualitzi de forma imminent, de tal manera, que de no mitjançar alguna actuació 

externa (ex. supressió del risc o substitució del perill en origen, o si això no és possible 

o fent servir un  Sistema de Protecció Col·lectiva, etc.), pugui desencadenar-se amb 

tota probabilitat un accident”. 

 

S’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a 

fenòmens naturals i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany 

físic a les persones o un dany material al patrimoni de l’empresa o de tercers”. 

 

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 

1. COM EMPRESA: El Contractista en el seu Pla d’Acció Preventiva, intern d’empresa,  

haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos respecte a les instal·lacions fixes i els llocs 

establerts (oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els mateixos termes, abast, 

participació social, etc., que qualsevol empresa industrial o del sector de serveis, de 

conformitat a la normativa de general aplicació. 

 

S’entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valoració de les “causes 

principals” (o ”bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin comportar la 

possibilitat que s’actualitzin, amb potencialitat real de causar pèrdues (humanes i/o 

materials) en el lloc de treball. 
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CAUSES: 

 

Conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que intervenen en un accident: 

 

 - Condició Insegura: Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que 

influint en les condicions de treball, pot permetre directament que es 

produeixi un accident (=FACTOR TÈCNIC). 

 -  Acte Insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que 

permet directament que es produeixi un accident (=FACTOR HUMÀ). 

 

S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques 

naturals”, fora de control, que en fase de Planificació de l’Acció Preventiva no s’han 

pogut eliminar (ex. la força de la gravetat, energia eòlica, etc.)”. 

 

2. COM A CONTRACTISTA: El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com 

l’instrument bàsic d’ordenació de l’activitat d’identificació, avaluació de riscos i 

planificació de l’activitat preventiva, limitat a l’obra com a centre de treball. 

 

c) Combatre els riscos en el seu origen. 

 

Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d’accident): 

 

� Disseny constructiu: Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social i cultural 

industrial del sector, com a requisit previ al resultat final previst, limitant les 

audàcies arquitectòniques a la veritable disponibilitat dels recursos, humans i 

tècnics, necessaris per a aconseguir el producte constructiu projectat. 

� Disseny d’equips: Fabricació, assegurament preventiu del producte i 

comercialització, garantint la seva utilització en condicions de seguretat per als 

usuaris i tercers circundants, en les condicions de treball previstes pel projectista i 

el fabricant de l’equip. 

 

Fase d’Organització/Planificació de l’obra (origen del 28% de les “causes principals” 

d’accident): 

 

� Concepció artesanal: Escassa integració de la industrialització en la majoria 

d’activitats constructives a realitzar. 

� Manutenció: Manutenció manual i mecànica de materials i productes constructius, 
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de forma poc evolucionada i planificada molt precàriament. El 100% de l’activitat 

constructiva és manutenció. 

� Zones de circulació: Zones de pas i apilaments sense planificació adequada. 

� Ordre i Neteja: La seva absència i falta de planificació, intervé com una de les 

causes bàsiques d’accidents, més habituals. 

� Interferències: Treballs simultanis incompatibles. 

� Tassa treballadors: Nivells d’ocupació de personal irregular, espasmòdica i de 

simultaneïtat puntual elevada. 

� Desvertebració: Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents actors del 

fet constructiu (i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada presa de decisions 

suficientment coordinades entre ells. 

 

Fase d’Execució Material de l’obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques 

d’accident): 

 

� Qualificació: Deficiències (o mals hàbits) en la qualificació empresarial i/o 

preventiva de Promotors, Direccions Facultatives, Contractistes, Subcontractistes, 

Treballadors Autònoms, tècnics i treballadors d’ofici, traduïdes en forma de 

defectes en l’execució material dels treballs, donant com a resultat 1r) Realització 

tradicional i inercial de tasques. 2n) Utilització en precari de maquinària, mitjans 

auxiliars, equips i ferramentes. 3r) Formació inadequada o insuficient de 

comandaments intermitjos i del personal de producció. 4t) Fracàs en l’aplicació de 

noves tècniques, com a conseqüència dels punts anteriors. 

� Gestió inadequada: Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, amb 

defectes crítics en part d’alguna de les 4 funcions tradicionals de Gestió: 

 Planificació. 

 Organització. 

 Direcció / Execució. 

 Control. 

 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels 

llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a 

reduir els seus efectes en la salut. 

 

Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció, amb criteri 

“ergonòmic”. S’entendrà per Ergonomia l’aplicació d’aquella Tècnica no Mèdica de 
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lluita davant la fatiga i l’envelliment prematur, que intenta aconseguir el confort en el 

treball, mitjançant l’adaptació del treball a l’home, disseny de l’ambient i dels útils de 

treball, ajustant-se a les condiciones òptimes d’utilització per l’home, segons les seves 

limitacions anatòmico-fisiològiques. 

 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

 

1. SUPERAR.- PLANTEJAMENT CONSERVADOR (Esperit gremial i “artesanal” de la 

construcció): El Projecte i Planificació que mantinguin procediments de treball, 

mitjans humans (ex. reparadors-escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i 

estrebats de fusta realitzats “in situ”), tradicionalment arriscats, basats 

exclusivament en l’artesania i recursos comuns existents a l’obra, estan 

condemnats a mantenir els índexs de sinistralitat actuals. 

 

2.   POTENCIAR.- PLANTEJAMENT INNOVADOR (Consolidació de la “indústria” de la 

construcció): La gradual industrialització (ex. posada a l’obra de  prefabricats, 

encofrats i estrebats metàl·lics modulars, etc.), i utilització de mitjans humans 

especialitzats (ex. muntadors de bastides, col·locadors de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, etc.), així com l’aprovisionament de mitjans auxiliars, ferramentes, 

màquines i equips adequats a l‘estudi científic de cada tipus de treball (ex. Serra de 

trepar manual portàtil com a alternativa a la serra de trepar de taula per a 

encofrador,..,), en definitiva, aquells que responguin a necessitats específiques de 

cada ofici, equipats en origen amb les  proteccions i resguards més senzills i eficaços, 

d’entre els existents en el mercat, influeixen en un radical descens de les tasses 

històriques d’accidents, a més a més d’unes millores notables de la rentabilitat 

econòmica (especialment en la reducció de costos indirectes i no assegurats), 

contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la construcció com a sector 

industrial evolucionat. 

 

f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill. 

 

S’entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa (ex. buits 

horitzontals al descobert sobre forjats + força de la gravetat) per a ocasionar danys. 

Sent substituït per una altra solució econòmicament accessible, i de provada eficàcia 

que “comporti poc o cap perill” (ex. Condemna física de buits horitzontals, de Ø inferior 

a 5 m, amb malla electrosoldada i tela de galliner superposada, embeguts en el cèrcol 

perimetral de formigó, o en altre ordre de coses, l’execució de muntants d’escala 
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definitives en formigó, en lloc d’escales manuals portàtils, etc.). 

 

g) Planificar la Prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la 

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i 

la influència dels factors ambientals en el treball. 

 

1. PLANIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Per a què el  Projecte Constructiu pugui 

contemplar la inclusió del concepte de Seguretat com a factor decisiu del Projecte i 

Planificació Industrial inicial de les obres, és necessari que l’Administració exerceixi les 

funcions de coordinació que li són pròpies, respecte al control institucional d’ordenació 

del sector, qualificació dels distints actors del fet constructiu, augmentant el rigor 

preventiu dels projectes i la seva materialització, control de l’eficàcia del disseny i 

comercialització de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP), Proteccions i 

Resguards de màquines equips i ferramentes, Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) 

(ex. laboratoris d’assajos, certificats d’idoneïtat, etc.)  així com d’Equips de Protecció 

Individual (EPI), com a criteris d’estructura sectorial i de comercialització que ja li ha de 

venir donada al Projectista de construcció, coadjuvant a la integració de la seguretat 

en el Projecte. 

 

2. PLANIFICACIÓ DE L’AUTOR/S DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I 

CONTRACTISTA/ES: En la planificació, programació, execució i control de Mètodes 

de treball, Procediments Operatius de Seguretat Anàlisis de treball per Descomposició 

de Tasques, Mètodes de treball i Protocols de posada a l’obra, que han estat 

concebuts ergonòmicament, junt amb les Instal·lacions i els Equips, pel/s autor/s del 

Projecte constructiu, formats en Seguretat, com a disciplina prevencionista aplicada a 

la construcció (és dir, en el coneixement de les Tècniques Analítiques i Operatives de 

Seguretat). 

 

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

 

1. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): Peça o utillatge de protecció que 

actuen com a “escut portàtil” davant l’energia que es troba fora de control i que entra 

en contacte amb l’usuari portador (ex. casc). Necessita de la col·laboració activa del 

beneficiari per a assegurar la seva eficàcia. 

 

2. SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC): Protecció o resguard que actua 

com a “pantalla interposada” entre l’energia fora de control i els possibles beneficiaris 
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de la seva eficàcia (ex. Marquesina rígida). Llevat del seu manteniment i 

assegurament de la seva solidesa, no necessita de la col·laboració activa de cap dels 

beneficiaris per a assegurar la seva eficàcia. 

 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

1.  INSTRUCCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

- Instrucció acadèmico-preventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció. 

- Cartilla Professional dels treballadors de la construcció. 

- Instrucció preventiva general dels futurs treballadors, des de l’ensenyança 

bàsica. 

 

2. INSTRUCCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA: 

- Formació i informació de nous mètodes de treball i preventiva, dels empleats 

respecte al seus comandaments intermitjos, treballadors i autònoms. 

- Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a 

contractar (Cartilla Professional expesa per l’Administració de l’Estat). 

 

  

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  “ Millora de la xarxa viària local mitjançant una 

rotonda a la intersecció entre les carreteres C-1410a amb B-422 a l’accés a la Vila de 

Cardona.”, 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. 
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2. Autor/s de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Redactor E.S.S.   : Daniel Flores Caparrós  

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’ Obres Públiques 

Despatx professional : C/ Ramon Folch II, nº 12 

Població              : Cardona 

 

 

3. Dades del projecte. 

 

3.1. Autor/s del projecte. 

 

Autor del projecte : Daniel Flores Caparrós 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’ Obres Públiques  

Despatx professional : C/ Ramon Folch II, nº 12 

Població              : Cardona 

 

 

3.2. Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte. 

 

Coordinador de S & S 

designat pel promotor: 

 

Daniel Flores Caparrós 

Titulació/ns  : Enginyer Tècnic d’ Obres Públiques  

Despatx professional : C/ Ramon Folch II, nº 12 

Població              : Cardona 

 

 

3.3. Tipologia de l’obra. 

 

- Obra civil. 

- Millora local. Enllaç. 

 

Tracta de la definició d’una nova rotonda que substitueix i millora l’actual enllaç (una 

intersecció en Y) entre les carreteres B-422 i C-1410a. 
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La connexió entre aquestes dues carreteres es durà a terme mitjançant una rotonda a 

nivell de 36 metres de diàmetre exterior. 

La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de 7,000 metres (1 únic carril) amb voral 

interior de 2,100 metres i exterior de 0,500 metres. L’amplada de la calçada, tot i esser 

d’un únic carril, té aquestes dimensions degut a l’elevat transit d’autocars, amb el que 

permet en millor manera realitzar els girs adients. 

Les carreteres B-422 i C-1410a mantindran la seva secció tipus actual. 

En aquest projecte només hi haurà talussos de desmunt, els quals s’han projectat amb 

una relació H/V:3/2. 

El drenatge longitudinal utilitzat està constituït per cunetes de desmunt i per embornals 

situats a les illetes d’entrada a la rotonda, connectats entre sí amb tub de PVC.  

 

3.4. Situació. 

 

Emplaçament      : Cardona. El Bages 

 

 

3.5. Comunicacions. 

 

Carretera:     

 

B-422 

C-1410a 

 

 

3.6. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra. 

 

- Pressupost: El Pressupost de l’Obra s’indica a l’apartat de 

“Pressupost” del present Projecte. 

- Termini d’execució:   El termini d’execució estimat és de 4 mesos. 

- Mà d’obra:  L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 17 

persones amb un nombre mig de 15 operaris. 

 
 
3.7. Interferències i serveis afectats. 
 

Tant sols es veurà afectat el servei d’un petit tram de línia d’enllumenat viàri, que es 

podrà consultar a l’apartat “Plànols” 
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3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 

 

- Cap de colla 

- Oficial 1a 

- Oficial 1a electricista 

- Oficial 1a jardiner 

- Oficial 1a llenyataire 

- Ajudant electricista 

- Ajudant 

- Manobre 

- Manobre especialista 

- Peó 

 

 

3.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra. 

 

- Aigua 

- Sorres 

- Saulons 

- Graves 

- Tot-u 

- Granulat per a paviments 

- Terres 

- Granulats per a tractaments superficials 

- Ciments 

- Lligants Hidrocarbonats 

- Formigons sense additius 

- Morters 

- Filferros 

- Claus 

- Acers per a armadures actives o passives 

- Taulons 

- Taulers 

- Plafons 

- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

- Planxes i perfils laminats d’acer 

- Geotèxtils 
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- Materials per ala formació de junts 

- Pintures, pastes i esmalts 

- Pintures per a la senyalització horitzontal 

- Peces de pedra natural per a vorades 

- Peces de formigó per a vorades 

- Panots 

- Mescles Bituminoses en calent 

 - Mescles Bituminoses discontínues en calent 

 - Senyals i cartells d’acer galvanitzat 

 - Barreres de seguretat metàl·liques 

 - Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

 - Tubs PVC per a drenatges 

 - Materials auxiliars per a pericons de canalització 

 - Conductors de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV 

 - Conductors de coure nus 

 - Piquetes de connexió a terra 

 - Materials auxiliars per a instal·lació de connexió a terra 

  - Accessoris per a conductors 

 - Parts proporcionals d’elements especials per a elements de connexió a terra 

 - Bàculs 

 - Llums simètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta 

 - Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors 

 - Esmenes biològiques 

 - Esmenes d’origen sintètic 

 - Adobs minerals sòlids de fons 

 - Adobs minerals d’alliberament lent 

 - Terres i substrats per a jardineria 

 

 

3.10. Maquinària prevista per a 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 de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
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- 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) 

- Motoanivelladora de 125 hp 

- Motoanivelladora de 150 hp 

- Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 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 5 t 

- Camió grua de 10 t 

- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

- Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 

- Grua autopropulsada de 12 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 
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- Estenedora de granulat 

- Escombradora autopropulsada 

- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

- Planta de formigó per a 60 m3/h 

- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

- Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 

- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

- Motoserra per a la tala d'arbres 

- Màquina per a doblegar rodó d'acer 

- Cisalla elèctrica 

- Bombí per a proves de canonades 

- Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

- Camió cisterna amb impulsor per a hidrosembra 

- Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

- Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 

4. Instal·lacions provisionals. 

 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 

s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 

tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 

seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 

seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 

vehicles i trànsit normal d’una obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 

coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 

càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

� Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 

zones sense pas de vehicles. 

 

� Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial 

de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de 

doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 

existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 

terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 

l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 

(R.D. 485/97). 

 

� Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 

sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, 

mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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� Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 

l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 

següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 

� Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 

desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v     : Violeta 

· Connexió de 220 v    : Blau 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 

� Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 

clavilla normalitzada. 
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� 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. 

 

 

4.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra. 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 

continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 

els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 

allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 

 

4.3. Instal·lació de sanejament. 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 

les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 

de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 
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4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis. 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 

d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 

explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 

naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a 

adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 

neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

 

- Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran 

les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 

amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 

servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- 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 
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elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 

tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 

se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 

deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 

caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-

se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un 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, 
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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. 

 

 

5 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: 

 

 

5.1. Serveis higiènics. 

 

� Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta 

d’un lavabo col·lectiu amb tres aixetes. Es col·locarà un mòdul sanitari. 

 

� 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. El mòdul prefabricat de sanitari consta de dues 

plaques turques. 



Annex núm. 13                                                                                      Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria 
 

 21 

 

� 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. El 

mòdul prefabricat de sanitari consta de dues dutxes. 

 

 

5.2. Vestuaris. 

 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. El mòdul prefabricat de 

vestuari consta de 8,2x2,5 m2. Es disposarà un mòdul de vestuaris. 

 

 

5.3. Menjador. 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 

2 m
2
 per treballador que mengi a l’obra. S’ha situat un mòdul prefabricats de 

menjadors a l’obra. 

 

Equipat amb banc allargat, 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 (100 l de capacitat, amb 

tapa) per a dipositar les escombraries. 

 

 

5.4. Local de descans. 

 

No existeix per tractar-se d’una obra amb menys de 50 treballadors. 

 

 

5.5. Local d’assistència a accidentats. 

 

Per contractacions inferiors a 10 treballadors, és suficient disposar d’una farmaciola 

de butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat. 

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, 
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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. 

 

 

6 Àrees auxiliars. 

 

6.1. Centrals i plantes. 

 

No es preveu la ubicació de plantes i centrals a l’obra. 

 

En cas de ser considerades necessàries pel contratista, aquestes hauran d’estar 

ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 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, 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’arrencada. 
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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. 

 

 

6.2. 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 



Annex núm. 13                                                                                      Estudi de Seguretat i Salut 
  Memòria 
 

 24 

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). 

 

 

6.3. Zones d’apilament. Magatzems. 

 

Les zones d’apilament provisional d’armadures, runes sacs, etc. estaran abalisades, 

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. 
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7. Tractament de residus. 

 

Tot el referit a aquest apartat queda establert a l’annex número 20 “Gestió de 

Residus”. 

 

 

8. Condicions de l’entorn. 

 

8.1. 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. 

 

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 document plànols, es recull la zona ocupada per l'àmbit de l'obra i dels 

treballs. 

 

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. 

 

8.2. 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. 
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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“. 

 

 

8.3. Servituds. 

 

En el document plànols del Projecte constructiu, queden reflectides les servituds de 

pas dels diferents serveis afectats per l'execució de les obres. 

 

Si existís alguna servitud, en la documentació del Projecte i en la facilitada pel 

Promotor  s’haurien d’incorporar els aspectes relatius a l’existència de  possibles 

servituds en matèria de línies elèctriques aèries, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 

afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 

per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

 

9. Unitats constructives. 

 

ENDERROCS 

ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D’ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 

LLIGAT - MURS GUIA ) 
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ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 

TENSAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D’ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 

METÀL·LICS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.. ) 

ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES 

) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

 

 

 

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). 
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10.1. Procediments 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. 

 

 

10.2. Ordre d’execució 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. 

 

 

10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució. 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

diferents talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna de 

les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 

general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 

unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
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la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. Aquest 

cronograma pot consultar-se en l’annex número 16 “Pla d’obres”. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

11. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al 

mateix procés constructiu. 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales 

de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 

Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 

Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 

Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

 

12. Medi ambient laboral (ambient físic – clima humà).  

 

Els aspectes a considerar per a impedir la degradació del Medi Ambiental laboral, 

durant l’execució de l’obra de millora del traçat de la carretera són: 

 

- Agents atmosfèrics: Els operaris hauran de vestir de manera adequada per a 

combatre els diferents agents com calor, fred, pluja, neu, gel i vent. 

- Il·luminació: Tots els llocs de treball o de trànsit tindran il·luminació natural, 

artificial o mixta apropiada a les operacions o treballs que s’efectuïn. S’emprarà 

sempre que sigui possible la il·luminació natural. 

- Soroll: Orelleres per als treballadors, rotació dels llocs de treball. 

- Pols: Regar els camins i accessos per a evitar-lo. 

- Ordre i neteja: Brigades d’operaris destinades a tal fi. 
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13. Manipulació de Materials. 

 

Condicions prèvies per a hissat de càrregues: 

Haurà d'evitar-se el pas de persones sota càrregues en suspensió i, sempre que 

sigui possible, haurà de delimitar-se la zona de hissat de les càrregues. 

Per a l'hissat de materials solts s’usaran safates els laterals de les quals disposin 

d’una protecció a base de maçàs o de xapa, que eviti que les càrregues puguin 

sortir-se. En cap cas les càrregues sobrepassaran les vores de les safates. 

Per a l’elevació de puntals, taulers, etc., i materials de semblants característiques, 

es realitzarà un previ lligat de les peces per impedir que puguin lliscar-se i, per tant, 

caure peces del conjunt de la càrrega. 

Per a elevació de pastes (morters, formigons, ...) s’usaran galledes amb comporta 

de descàrrega i potes de suport. El seu ompliment no sobreeixirà. 

 

Condicions durant els treballs. 

L’operari podrà usar allargadors que li facilitin l’acostament de les càrregues, si bé 

la seva longitud haurà de quedar limitada per evitar caigudes al buit. 

Es donaran instruccions perquè no es deixin càrregues suspeses sobre altres 

operaris, ni sobre zones de l’exterior de l’obra que puguin afectar persones, vehicles 

o altres construccions. 

 

El contractista haurà de completar aquests criteris bàsics d’actuació en tasques de 

manipulació tant mecàniques com manuals de càrregues en funció dels treballs a 

desenvolupar. 

 

 

14. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP). 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 

ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 

de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 

o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
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conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d’ús. 

 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats a continuació: 

 

Codi U

A 

Descripció 

   

HX11X03

4 

U Sarcòfag per hissat vertical de càrregues llargues amb grua 

HX11X05

0 

U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 

lux 

HX11X05

8 

U Senyal acústica de marxa enrere 

HX11X05

9 

M

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de 

caixa de camió 

HX11X06

0 

M Cable d'acer de guiat de material suspès  

HX11X06

4 

U Cinturó portaeines 

HX11X06

6 

U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 

HX11X06

7 

U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X07

0 

U Recipient metàl·lic per la manutenció de materials a granel per una 

càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X07

5 

U Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X07

9 

U Detector portàtil d'instal·lacions i serveis soterrats 
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15. Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC). 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 

i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 

als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES. 

 

 

16. Condicions dels Equips de Protecció Individual (EPI). 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 

de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 

energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia 

equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 

normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 

R.D. 773/97. 

 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 

obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 

de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 

equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 

els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES. 

 

 

17. Senyalització i Abalisament. 

 

Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la “Senyalització i 

Abalisament” s’ha assimilat, per criteris de síntesis, als Sistemes de Protecció 

Col·lectiva (SPC), sense ser-ho pròpiament, cal indicar en el present apartat, 

aquells aspectes que singularitzen a la “Senyalització i Abalisament”, com un 

Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 

 

Tindran la consideració de sistemes de Senyalització i Abalisament, tota aquella 
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indicació que, mitjançant un conjunt d’estímuls percebuts pels sentits, condicionen 

l’actuació de l’individu que els rep, davant unes circumstàncies que es volen 

ressaltar. 

 

L’objecte de la “Senyalització i Abalisament” és el de cridar ràpidament l’atenció 

sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 

del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el 

medi ambient i la persona. 

 

Les condicions d’eficàcia de la “Senyalització i Abalisament” són les següents: 

 - Atraure l’atenció del destinatari. 

 - Donar a conèixer el missatge amb la suficient antelació. 

 - Ser clara i d’interpretació única. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se           

sàpiga com actuar. 

 - Possibilitat real de posar en pràctica allò indicat. 

- La Senyalització haurà de ser percebuda, compresa i interpretada en un 

temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el 

perill. 

 

Els Principis Bàsics de la Senyalització en matèria de Seguretat són els següents: 

 

 - La Senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta Senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de 

prevenció i protecció, per part dels projectistes i responsables de seguretat 

de l’obra. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del Sistema de 

Senyalització previst per al centre de treball. 

- La seva utilització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació 

en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia. 

 

En la present obra aquests han consistit en: 

� Senyals de prohibició, normalitzada. 

� Senyals d’obligació. 

� Senyals d’advertència. 

� Senyals indicativa de la ubicació d’extinció d’incendis. 

� Senyals indicativa d’informació de salvament o socors. 
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18. Condicions d’accés i afectacions de la Via Pública. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 

passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 

si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 

que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 

la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 

ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 

edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 

modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 

Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 

10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 

senyalització corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 

separats. 

 

 

18.1. Àmbit d’ocupació de la via pública. 

 

� Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL el contractista especificarà 

la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 

canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 

clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç de l’amplada de la vorera 

existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres metres mesurats des de la 

línia de façana, ni més de dos terços de l’amplada de la vorera, si no queda al 

menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres per a pas de 

vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 

d’un metre i quaranta centímetres es permetrà, durant l’execució dels treballs a 

planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 

centímetres deixant un pas mínim per a vianants d’un metre. Per a l’enderrocament 

de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de 

façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 

cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres durant els 

treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre d’amplada podrà ocupar 

part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 

protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
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� Situació de casetes i contenidors. 

 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 

se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 

criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres per a pas de vianants per la zona d’aparcament de 

la calçada sense envair cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 

circulació i deixant sempre com a mínim un metre per a pas de 

vianants a la vorera. 

 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

� Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

� Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 

s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

 

 

18.2. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic. 

 

���� Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 

l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 

ocupada. 
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Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 

de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 

arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 

només s’admeten per a proteccions provisionals 

en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple 

abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 

de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 

tanca, eliminant grafits, publicitat il·legal i 

qualsevol altre element que deteriori el seu estat 

original. 

 

 

���� Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de 

l’obra. 
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No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

 

 

 

18.3. Operacions que afecten l’àmbit públic. 

 

���� Entrades i sortides de vehicles i maquinària 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 

fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 

a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 

existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 

de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

 

���� Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 

de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 

proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 

s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
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- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de 

la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal 

envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la 

Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

 

 

 

���� Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 

canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 

rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de 

ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 

Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 

es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 
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Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 

l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 

vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 

per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 

retirat el contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

 

���� Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de 

la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 

2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 

l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 

bastida. 
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Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 

des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 

la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 

protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 

perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç 

i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar 

o del tancament de l’obra. 

  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 

aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 

mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

 

 

18.4. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic. 

 

���� Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 

operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 

del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, 

com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 

mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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���� Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 

horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 

seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 

feiners o en un horari específic. 

 

���� Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 

pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

 

18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 

 

���� Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 

de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3. 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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���� Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres. 

 

���� Elements de protecció 

 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres a la base. L’alçada de la passarel·la no 

sobrepassarà els quinze centímetres. 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres. 

 

Forats i 

rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 

sentit de la marxa. 
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���� Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 

hi hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 

el tram (intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 

abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 

exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 

metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

���� Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 

o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 

abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 

vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 

pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 

TD – 2. 

 

 

���� Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 

vorera i una barana fixa de protecció. 

 

���� Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 

Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres i un 
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pendent màxim del 12%. 

 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 

una fletxa de senyalització. 

 

���� Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 

dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 

perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 

de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

���� Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 

cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

 

18.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública. 

 

���� Arbres i jardins 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un metre de zona no 

ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 

estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 

S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
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de l’exterior de la zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

 

19. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció. 

 

19.1 . Riscos de danys a tercers. 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

 

 

19.2. Mesures de protecció a tercers. 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 

persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 

rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 

la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 

passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 

maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 

col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de 

la situació de perill. 
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4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

20. Prevenció de riscos catastròfics. 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 

aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 

annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 

següents mesures mínimes: 

 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

 

 

Cardona, Abril de 2011 

 

L’Enginyer autor del Projecte: 

 

 

Signat: Daniel Flores Caparrós 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 
 
 
 



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 22/06/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,19000h Oficial 1aA0121000

 €18,79000h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,15000h Ajudant muntadorA013M000

 €15,23000h ManobreA0140000

 €15,77000h Manobre especialistaA0150000



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 22/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,19000h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 22/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,37000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €10,92000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE EN 812

B1411115

 €5,21000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

B1421110

 €0,24000u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

B1431101

 €16,85000u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

B1432012

 €1,56000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

B1445003

 €9,52000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

B1446004

 €5,44000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

B145C002

 €4,93000u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

B1461110

 €20,60000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

B1465275

 €12,91000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €21,61000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000

 €8,86000u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

B1482320

 €14,15000u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340

B1483344

 €4,03000u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €18,79000u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

B1485800

 €6,49000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

B1487350



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 22/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,53000u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340

B1489790

 €47,32000u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre

B15A0015

 €0,77000kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z501A

 €6,79000kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €69,42000u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200

BBBJ0030

 €8,64000u Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària,
per a 2 usos

BBC12302

 €9,99000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària,
per a 4 usos

BBC1KJ04

 €202,76000mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1531A

 €141,42000mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €132,40000mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €164,46000u Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesBQU25500

 €41,35000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 personesBQU27500

 €96,06000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €76,65000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €45,21000u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €0,82000u Penja-robes per a dutxaBQU2P000



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 22/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €99,05000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

BQUA1100

 €27,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €167,82000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 22/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,47u 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- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,9200010,920001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE EN 812

u

Subtotal... 10,92000 10,92000

COST DIRECTE 10,92000

0,546005,00%DESPESES INDIRECTES

11,46600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,47u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,210005,210001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

u

Subtotal... 5,21000 5,21000

COST DIRECTE 5,21000

0,260505,00%DESPESES INDIRECTES

5,47050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 3

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



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 22/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,69u 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- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8500016,850001,000B1432012 =xProtector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

u

Subtotal... 16,85000 16,85000

COST DIRECTE 16,85000

0,842505,00%DESPESES INDIRECTES

17,69250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

H1445003 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,560001,560001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

u

Subtotal... 1,56000 1,56000

COST DIRECTE 1,56000

0,078005,00%DESPESES INDIRECTES

1,63800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,00u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

H1446004 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,520009,520001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

u

Subtotal... 9,52000 9,52000

COST DIRECTE 9,52000

0,476005,00%DESPESES INDIRECTES

9,99600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns

de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

u

Subtotal... 5,44000 5,44000

COST DIRECTE 5,44000

0,272005,00%DESPESES INDIRECTES

5,71200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,18u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,930004,930001,000B1461110 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

u

Subtotal... 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000

0,246505,00%DESPESES INDIRECTES

5,17650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,63u 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- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,6000020,600001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

u

Subtotal... 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000

1,030005,00%DESPESES INDIRECTES



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 22/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,56u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,9100012,910001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 12,91000 12,91000

COST DIRECTE 12,91000

0,645505,00%DESPESES INDIRECTES

13,55550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,69u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,6100021,610001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 21,61000 21,61000

COST DIRECTE 21,61000

1,080505,00%DESPESES INDIRECTES

22,69050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

H1482320 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,860008,860001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

u

Subtotal... 8,86000 8,86000

COST DIRECTE 8,86000

0,443005,00%DESPESES INDIRECTES

9,30300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,86u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340

H1483344 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

14,1500014,150001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340

u

Subtotal... 14,15000 14,15000

COST DIRECTE 14,15000

0,707505,00%DESPESES INDIRECTES

14,85750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,23u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,030004,030001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 4,03000 4,03000

COST DIRECTE 4,03000

0,201505,00%DESPESES INDIRECTES

4,23150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,73u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,7900018,790001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

u

Subtotal... 18,79000 18,79000

COST DIRECTE 18,79000

0,939505,00%DESPESES INDIRECTES

19,72950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,81u 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- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,490006,490001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

u

Subtotal... 6,49000 6,49000
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COST DIRECTE 6,49000

0,324505,00%DESPESES INDIRECTES

6,81450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,41u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340

H1489790 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,5300017,530001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340

u

Subtotal... 17,53000 17,53000

COST DIRECTE 17,53000

0,876505,00%DESPESES INDIRECTES

18,40650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,03u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72850/R 18,190000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,01300 5,01300
Materials:

4,440000,3700012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

9,625000,7700012,500B44Z501A =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 14,06500 14,06500

COST DIRECTE 19,07800

0,953905,00%DESPESES INDIRECTES

20,03190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,69u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de
color ambre

H15A2015 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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47,3200047,320001,000B15A0015 =xLlumenera de senyalització de maquinària en moviment de

color ambre
u

Subtotal... 47,32000 47,32000

COST DIRECTE 47,32000

2,366005,00%DESPESES INDIRECTES

49,68600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,60u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H15Z1003 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

109,14000/R 18,190006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 109,14000 109,14000

COST DIRECTE 109,14000

5,457005,00%DESPESES INDIRECTES

114,59700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,99h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000

COST DIRECTE 15,23000

0,761505,00%DESPESES INDIRECTES

15,99150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,17m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d´accionament manual

HBA31011 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91130/R 18,190000,270A0121000 =xOficial 1ah

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,24180 10,24180
Maquinària:

2,17710/R 24,190000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh

Subtotal... 2,17710 2,17710
Materials:

4,888806,790000,720B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
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Subtotal... 4,88880 4,88880

COST DIRECTE 17,30770

0,865395,00%DESPESES INDIRECTES

18,17309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,44u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge
inclòs

HBBJ0002 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,18500/R 18,790001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

16,15000/R 16,150001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,33500 44,33500
Materials:

69,4200069,420001,000BBBJ0030 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200

u

Subtotal... 69,42000 69,42000

COST DIRECTE 113,75500

5,687755,00%DESPESES INDIRECTES

119,44275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,39u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30460/R 15,230000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,30460 0,30460
Materials:

8,640008,640001,000BBC12302 =xCon d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària,
per a 2 usos

u

Subtotal... 8,64000 8,64000

COST DIRECTE 8,94460

0,447235,00%DESPESES INDIRECTES

9,39183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,91380/R 15,230000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91380 0,91380
Materials:

3,996009,990000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària,
per a 4 usos

m

Subtotal... 3,99600 3,99600

COST DIRECTE 4,90980

0,245495,00%DESPESES INDIRECTES

5,15529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,90mes 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- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 202,76000 202,76000

COST DIRECTE 202,76000

10,138005,00%DESPESES INDIRECTES

212,89800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,49mes 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- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes
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Subtotal... 141,42000 141,42000

COST DIRECTE 141,42000

7,071005,00%DESPESES INDIRECTES

148,49100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,02mes 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- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 132,40000 132,40000

COST DIRECTE 132,40000

6,620005,00%DESPESES INDIRECTES

139,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,08u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,28450 2,28450
Materials:

164,46000164,460001,000BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 personesu

Subtotal... 164,46000 164,46000

COST DIRECTE 166,74450

8,337235,00%DESPESES INDIRECTES

175,08173COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,01u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

41,3500041,350001,000BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 personesu

Subtotal... 41,35000 41,35000

COST DIRECTE 46,68050

2,334035,00%DESPESES INDIRECTES

49,01453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,46u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

96,0600096,060001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 96,06000 96,06000

COST DIRECTE 101,39050

5,069535,00%DESPESES INDIRECTES

106,46002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,31u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78850/R 15,770000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,78850 0,78850
Materials:

76,6500076,650001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 76,65000 76,65000

COST DIRECTE 77,43850

3,871935,00%DESPESES INDIRECTES

81,31043COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,07u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52300 1,52300
Materials:

45,2100045,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 45,21000 45,21000

COST DIRECTE 46,73300

2,336655,00%DESPESES INDIRECTES

49,06965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,66u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76150/R 15,230000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,76150 0,76150
Materials:

0,820000,820001,000BQU2P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,82000 0,82000

COST DIRECTE 1,58150

0,079085,00%DESPESES INDIRECTES

1,66058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,00u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

u

Subtotal... 99,05000 99,05000

COST DIRECTE 99,05000

4,952505,00%DESPESES INDIRECTES

104,00250COST EXECUCIÓ MATERIAL



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 22/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,35u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,0000027,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 27,00000

1,350005,00%DESPESES INDIRECTES

28,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,21u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

167,82000167,820001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 167,82000 167,82000

COST DIRECTE 167,82000

8,391005,00%DESPESES INDIRECTES

176,21100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,99h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000

COST DIRECTE 15,23000

0,761505,00%DESPESES INDIRECTES

15,99150COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. Disposicions legals d’aplicació. 

 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 

- Estatut dels Treballadors 
 
- Pla de Seguretat i Higiene al Treball 

 
 

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Ordre 09-03-71 11-03-71 350 

C.E.   06-04-71 10162 

  

- Ordenació General de Seguretat i Higiene al Treball. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Ordre 09-03-71 16-03-71 380 (*) 

Modificada R.D. 1316 
27-10-89 

02-11-89 25805 

Llei nº31 8-11-95 10-11-95 24292 

R.D. 664 12-5-97     

R.D. 665 12-5-97     

R.D. 488 14-4-97     

R.D. 487 14-4-97     

R.D. 486 14-4-97     

R.D. 485 14-4-97     

R.D. 39 17-1-97     

R.D. 1879 2-8-96     

R.D. 1215 18-7-97     

 

*Derogada per tota la resta, tret del seu capítol VI. 
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- Ordenança de Treball de la Construcció, vidre i ceràmica. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Ordre 28-08-70 05-09-70 972 

C.E.   17-10-70 1122 

  28-12-94 29-12-94 28761 

 

- Normes reguladores de l’homologació dels mitjans de Protecció Personal 

dels Treballadors. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Orden 17-05-74 19-05-74 843 

Modificada R.D. 1407 
20-11-92 

28-12-92 28644 

  

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Decret 2413 20-09-73 09-10-73 1397 

R.D. 1634 31-07-80 09-08-80 17016 

Ordre 30-07-81 13-08-81 18239 

R.D. 2387 24-07-82 25-09-82 28849 

R.D. 2569 24-07-82 15-10-82 26670 

R.D. 2570 24-07-82 15-10-82 26671 

R.D. 2571 24-07-82 15-10-82 26672 

R.D. 2572 24-07-82 15-10-82 26673 

R.D. 2573 24-07-82 15-10-82 26674 

R.D. 2574 24-07-82 15-10-82 26675 

R.D. 2575 24-07-82 15-10-82 26676 
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R.D. 2576 24-07-82 15-10-82 26677 

R.D. 2577 24-07-82 15-10-82 26678 

R.D. 2578 24-07-82 15-10-82 26679 

R.D. 2579 24-07-82 15-10-82 26680 

R.D. 2595 24-07-82 18-10-82 26866 

R.D. 2596 24-07-82 18-10-82 26867 

Resolució 31-01-85 23-02-85 3103 

R.D. 2245 09-10-85 12-12-85 25822 

  

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió ¾. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Decret 3151 28-11-68 27-12-68 309 

C.E. 08-03-69     

  

- Normes per a la senyalització d’obres a les carreteres. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

Ordre 31-08-87 18-09-87 21608 

  

- Ordre de 14-03-60: Instruccions complementàries de 23-08-80. 

- Obligatorietat de la inclusió d’un estudio de Seguretat i Salut al Treball als 

projectes d’edificació i obres públiques. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

R.D. 555 21-12-86 21-03-86 7510 

C.E.   22-09-86 25056 

 

R.D. 84 
(modif.) 

 

19-01-90 

 

25-01-90 

 

1969 
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R.D. 2025 17-10-84     

R.D. 1627 24-10-97 25-10-97 22614 

  

- Reglament de Seguretat i Higiene a la Indústria de la Construcció. 

  

  Data   

d’aprovació 

B.O.E. Nº de 
disposició 

O.M. 20-05-52 15-06-52   

  

- Decret 8 de Gener de 1965, article 16, en el què es recull el conjunt de 

proteccions individuals necessàries i s’obliga al Cap d’Obra a vetllar per la 

seva utilització efectiva. 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

- Reglament d’explosius: R.D. 230/1.998 de 16 de Febrer. 

- Ordenances del Municipi on s’executarà l’Obra. 

 

2. Obligacions de les parts implicades. 
 
2.1. Promotor. 
 
El Promotor està obligat a incloure el present Estudi de Seguretat i Salut, com a 

document del Projecte d’Obra. 

Quan a l’execució de l’Obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i 

treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el Promotor, abans de l’inici 

dels treballs, designarà un Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l’execució de l’Obra. Tanmateix, abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació 

de la Direcció Facultativa, les partides incloses al document “Pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut”. 

El Promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels 

treballs. 

 

2.2. Coordinador. 

 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’Obra, haurà de 

coordinar els principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 

tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que 

s’hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
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Haurà de coordinar les activitats de l’Obra per garantir que els contractistes i, si 

s'escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 

responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats a què es refereix l'article 10 de Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

El coordinador haurà d'aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si 

s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix. 

El coordinador ha d'adoptar les mesures necessàries perquè només les persones 

autoritzades puguin accedir a l'obra. 

 

2.3. Contractista i subcontractista. 

 

Estaran obligats a aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, complir i fer complir al seu personal 

l'establert en el Pla de Seguretat i Salut i informar i proporcionar les instruccions 

adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut quant a les obligacions que 

els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells 

contractats. 

A més els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla en 

els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les responsabilitats dels Coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i Subcontractistes. 

Els equips de protecció individual a disposar per a cadascun dels llocs de treball a 

exercir, determinades en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a elaborar pel 

Contractista, estaran d'acord amb el resultat previst per aquest en l'avaluació dels 

riscos que està obligat a realitzar en compliment del RD 39/1.997, de 17 de Gener, pel 

qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Una còpia d'aquesta avaluació i 

del seu resultat, s'adjuntarà al Pla en el moment de la seva presentació. 

 

Tanmateix, i en aplicació del RD 773/1.997, de 30 de Maig, sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 

protecció individual, és responsabilitat del Contractista subministrar aquestes 

proteccions individuals als treballadors de manera gratuïta, reposant-les quan resulti 
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necessari, motiu pel qual, dins del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a elaborar pel 

Contractista, aquestes es relacionaran exhaustivament en tots els apartats del mateix, 

d'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, però no es valoraran dins del 

pressupost del Pla. 

 
 
2.4. Treballadors autònoms. 

 

Els treballadors autònoms estan obligats a aplicar els principis de l'acció preventiva 

que es recullen en l'article 10 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, complir les 

disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'Annex IV del Decret 

1.627/1.997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció, així com complir les obligacions en 

matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29. 

Hauran d'ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 d'1.997 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. Utilitzaran equips de treball que s'ajustin al que es disposa en el 

Decret 1.215/1.997, de 18 de Juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, així com 

triaran i utilitzaran equips de protecció individual en els termes previstos en el Decret 

773/1.997, de 30 de Maig. Els treballadors autònoms hauran de complir l'establert en 

el Pla de Seguretat i Salut. 

 

 

3. Condicions dels mitjans de protecció. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 

un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. Quan per les circumstàncies de 

treball es produeixi una deterioració més ràpida en una determinada peça o equip, 

aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser 

concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i recanvi al moment. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
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3.1. Proteccions personals. 

 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a la Normes d'Homologació del Ministeri 

de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.I. 29-5-74), sempre que existeixi al mercat. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de la qualitat 

adequada a les seves prestacions. En tot cas es reposaran quan es produeixi la seva 

deterioració. 

 

 

3.2. Proteccions col·lectives. 

 

Les proteccions col·lectives compliran l’establert en la legislació vigent respecte a 

dimensions, resistències, aspectes constructius, anclatges i altres característiques, 

d’acord amb la seva funció protectora. 

 

 

3.3. Mà d’obra de senyalització. 

 

Es considera inclosa dins del preu de cada unitat, el cost de la mà d'obra necessària 

per a la normal execució de les diferents unitats d'obres. El tràfic durant la realització 

dels treballs propers a la calçada es mantindrà en condicions de seguretat, tant per al 

personal de l'obra, com per al tràfic rodat. 

Seran solament d'abonament, les hores de senyalitzador empleades en els moments 

de realització de desviaments de tràfic. 

 

 

4. Senyalització provisional d’Obra. 
 
 
El Contractista està obligat a senyalitzar adequadament les obres al tràfic de la 

carretera, d'acord amb la vigent Instrucció 8.3-*IC Senyalització Provisional d'Obres.  

Totes les despeses necessàries per a això correran per compte del Contractista, a qui 

li seran abonades les partides que corresponen a les unitats que figuren en el Quadre 

de Preus, tant de l'Estudi de Seguretat i Salut com del Projecte, únicament pel 

concepte de la disposició en obra dels elements que siguin necessaris. 

Aquests elements (senyalització vertical, barrera rígida portàtil, etc...) seran en tot 

moment, fins i tot a la finalització de les obres, propietat del Contractista o llogats pel 

mateix, no havent-se considerat en els seus corresponents preus l'adquisició en 
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propietat d'aquests elements per part de l'Administració. 

Queden exclosos de l'anterior els cartells indicatius dels desviaments i els elements 

d'abalisament (a excepció de la barrera rígida portàtil), que s'abonaran segons els 

seus preus del Quadre de Preus, en els quals s'ha considerat que passaran a ser 

propietat de l'Administració, estant inclòs en aquests preus la retirada i transport de 

tals elements al lloc que indiqui l'Adreça d'Obra, i la retirada de fonamentacions, si 

escau, i restauració de la zona ocupada per les mateixes. 

 

 

5. Maquinària. 
 
 
La maquinària disposarà de tots els accessoris de prevenció establerts, serà 

manipulada per personal especialitzat, es mantindrà en bon ús per el què es sotmetrà 

a revisions periòdiques i en cas d’averies o mal funcionament es paralitzarà fins a la 

seva reparació. 

 

 
6. Barreres autònomes de limitació i protecció. 
 
 
Seran, com a mínim, de 90 cm d’alçada, construïdes a base de tubs metàl·lics. 

Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

 
 
 

7. Interruptors diferencials i preses de terra. 
 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà, per a enllumenat, de 30 dt. i, 

per a força, de 300 dt.. La resistència de les preses de terra no serà superior a la qual 

garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 

24 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de 

l'any. 

 
 

8. Extintors. 
 
Els extintors seran de pols polivalent i de tamany adequat al tipus d’incendi previsible, i 

es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
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9. Servei Mèdic. 

 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'empresa propi o mancomunat. 

El servei mèdic de l'empresa, d'acord amb la reglamentació oficial vigent, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que ha de reunir el centre de 

treball, tals com: 

 

- Revisió abans de començar a treballar. 

- Revisions periòdiques. 

- Higiene del treball quant a condicions ambientals higièniques. 

- Higiene del personal d'obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de salut, 

baixes i altes durant l'obra. 

- Assessorament i col·laboració en temes de Salut i en la formació de socorristes i 

aplicació de primers auxilis. 

 

 

10. Normativa General sobre elements de protecció personal. 

 

En quant  a l’article de la “Ordenanza General de Seguridad e Higiene” del 9 de Març 

de 1971, es tindrà especial observació en els següents articles: 

 

Nº70 - Protecció personal contra l’electricitat 

Nº141 - Disposicions generales 

Nº142 - Roba de treball 

Nº143 - Protecció pel cap 

Nº144 - Protecció de la cara 

Nº145 - Protecció de la vista 

Nº146 - Vidres de protecció 

Nº147 - Protecció de les oïdes  
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Relació de Normes Tècniques Reglamentàries sobre homologació de mitjans de 

protecció personal del “Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social”: 

  

M.T.-1 - Cascs de seguretat no metàl·lics B.O.E. 30-12-74 

M.T.-2 - Protectors auditius B.O.E. 1-11-75 

M.T.-4 - Guants aïllants de l’electricitat B.O.E. 3-9-75 

M.T.-5 - Calçat de seguretat contra riscos mecànics B.O.E. 12-2-80 

M.T.-25 - Plantilles de protecció front a riscos de perforació B.O.E. 13-10-81 

M.T.-26 - Aïllament de seguretat de les eines manuals utilitzades en treballs elèctrics en 
instal·lacions de baixa tensió. B.O.E. 10-10-81 

M.T.-27 - Bota impermeable a l’agua i a la humitat. B.O.E. 22-12-81 

  

 

 

11. Vigilància, instal·lacions i plans de seguretat i salut. 

 

11.1. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut. 

 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en 

l'Ordenança Laboral de Construcció o, si escau, el que disposi el Conveni Col·lectiu 

provincial. 

 
 
11.2. Instal·lacions mèdiques. 
 
 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reomplirà immediatament el material 

consumit.  

 
 
11.3. Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 
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deu treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, 

microones, calefacció i un recipient per a desaprofitaments. 

Per a la neteja, recollida de desaprofitaments i conservació d'aquests locals es 

disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

3.6.4. Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest 

Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 
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Amidaments 



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 1Data:

PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONAOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4583 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1405 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 1496 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

7 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

8 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

9 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable10 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Euro



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 2Data:

u Faixa de protecció dorsolumbar11 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

12 H1482320

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

13 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Samarreta de treball, de cotó14 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47115 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE EN 340

16 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

17 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONAOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

2 H153A9F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre3 H15A2015

Euro



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones4 H15Z1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions5 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària6 HBC12300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONAOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 HQU1531A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

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

2 HQU1A50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

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

3 HQU1H53A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Euro



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 4Data:

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONAOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONAOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball2 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:22/06/11 5Data:

PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONAOBRA 01
SENYALITZACIÓ PROVISIONALCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

1 HBBJ0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament manual2 HBA31011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de preus I 



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 22/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,47uH1411115 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- 1

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €17,69uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,00uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE EN 149P- 6
(DEU EUROS)

 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 7

(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €5,18uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

P- 8

(CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €21,63uH1465275 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- 9

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €13,56uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 10
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €22,69uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 11
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €9,30uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340

P- 12

(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 13

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €4,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 14
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €19,73uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 15

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €6,81uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 16

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 17

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 22/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,03uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €49,69uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 19
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €114,60uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 20
(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €15,99hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 21
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €18,17m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d´accionament
manual

P- 22

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €119,44uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i
lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,39uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçàriaP- 24
(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €5,16mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €212,90mesHQU1531A 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- 26

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €148,49mesHQU1A50A 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- 27

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €139,02mesHQU1H53A 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- 28

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €175,08uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €49,01uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €106,46uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €81,31uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €49,07uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

 €1,66uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 22/06/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €104,00uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 35

(CENT QUATRE EUROS)

 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €176,21uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 37
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €15,99hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 38
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

                                                 Barcelona, Juny de 2011

                     
              L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE

                 DANIEL FLORES CAPARRÓS

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre de preus II 



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rot onda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 22/06/11

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1411115 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- 1  €11,47

B1411115 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

 €10,92000

Altres conceptes 0,55 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

P- 2  €5,47

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

 €5,21000

Altres conceptes 0,26 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

P- 3  €0,25

B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,01 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4  €17,69

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €16,85000

Altres conceptes 0,84 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,64

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140  €1,56000
Altres conceptes 0,08 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE
EN 149

P- 6  €10,00

B1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE EN 149

 €9,52000

Altres conceptes 0,48 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 7  €5,71

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €5,44000

Altres conceptes 0,27 €

uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347

P- 8  €5,18

B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

 €4,93000

Altres conceptes 0,25 €

uH1465275 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- 9  €21,63
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B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

 €20,60000

Altres conceptes 1,03 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 10  €13,56

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €12,91000
Altres conceptes 0,65 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 11  €22,69

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €21,61000
Altres conceptes 1,08 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

P- 12  €9,30

B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

 €8,86000

Altres conceptes 0,44 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 13  €14,86

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

 €14,15000

Altres conceptes 0,71 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 14  €4,23

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €4,03000
Altres conceptes 0,20 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 15  €19,73

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €18,79000

Altres conceptes 0,94 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 16  €6,81

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

 €6,49000

Altres conceptes 0,32 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 17  €18,41

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €17,53000

Altres conceptes 0,88 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d´amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 18  €20,03

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,44000
B44Z501A Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,

treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €9,62500
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Altres conceptes 5,97 €

uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 19  €49,69

B15A0015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre  €47,32000
Altres conceptes 2,37 €

uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 20  €114,60

Altres conceptes 114,60 €

hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 21  €15,99

Altres conceptes 15,99 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d´accionament manual

P- 22  €18,17

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €4,88880
Altres conceptes 13,28 €

uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat
i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €119,44

BBBJ0030 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de d 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200

 €69,42000

Altres conceptes 50,02 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçàriaP- 24  €9,39

BBC12302 Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos  €8,64000
Altres conceptes 0,75 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €5,16

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos  €3,99600
Altres conceptes 1,16 €

mesHQU1531A 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- 26  €212,90

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €202,76000

Altres conceptes 10,14 €

mesHQU1A50A 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- 27  €148,49

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €141,42000

Altres conceptes 7,07 €
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mesHQU1H53A 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- 28  €139,02

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €132,40000

Altres conceptes 6,62 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 29  €175,08

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones  €164,46000
Altres conceptes 10,62 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30  €49,01

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones  €41,35000
Altres conceptes 7,66 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €106,46

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €96,06000
Altres conceptes 10,40 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €81,31

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €76,65000
Altres conceptes 4,66 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 33  €49,07

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €45,21000
Altres conceptes 3,86 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34  €1,66

BQU2P000 Penja-robes per a dutxa  €0,82000
Altres conceptes 0,84 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 35  €104,00

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

 €99,05000

Altres conceptes 4,95 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36  €28,35

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €27,00000
Altres conceptes 1,35 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 37  €176,21

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €167,82000
Altres conceptes 8,39 €

hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 38  €15,99
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Altres conceptes 15,99 €
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Millora de la xarxa viària local mitjançant una rot onda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

22/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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

11,47 15,000 2,121 172,05

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,47 15,000 1,012 82,05

H1431101 u Protector auditiu de tap
d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

0,25 80,000 0,253 20,00

H1432012 u Protector auditiu d´auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

17,69 5,000 1,094 88,45

H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE EN 140

1,64 80,000 1,615 131,20

H1446004 u Semimàscara de protecció
filtrant contra partícules,
homologada segons UNE EN 149

10,00 5,000 0,626 50,00

H145C002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3,
homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

5,71 15,000 1,057 85,65

H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC
de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347

5,18 15,000 0,968 77,70

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

21,63 15,000 3,999 324,45

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

13,56 7,000 1,1710 94,92

H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,69 7,000 1,9511 158,83

H1482320 u Camisa de treball per a
construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

9,30 15,000 1,7212 139,50

Euro



Millora de la xarxa viària local mitjançant una rot onda a la intersecció entre les carreteres
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

22/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

H1483344 u Pantalons de treball per a
construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340

14,86 15,000 2,7413 222,90

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 4,23 15,000 0,7814 63,45

H1485800 u Armilla per a senyalista amb
tires reflectores a la cintura,
al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

19,73 5,000 1,2115 98,65

H1487350 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

6,81 15,000 1,2616 102,15

H1489790 u Jaqueta de treball per a
construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologada
segons UNE EN 340

18,41 15,000 3,4017 276,15

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

20,03 2,000 0,4918 40,06

H15A2015 u Llumenera de senyalització de
maquinària en moviment de color
ambre

49,69 4,000 2,4519 198,76

H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de
Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

114,60 2,000 2,8220 229,20

H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,99 15,000 2,9521 239,85

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina
d´accionament manual

18,17 4,000 0,8922 72,68

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb
sistema òptic de d 210 mm amb
una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre
normal de vehicles 11/200,
instal.lat i amb el desmuntatge
inclòs

119,44 3,000 4,4123 358,32

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50
cm d´alçària

9,39 50,000 5,7824 469,50

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m
de llargària i 1 m d´alçària i
amb el desmuntatge inclòs

5,16 70,000 4,4425 361,20

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

22/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

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

212,90 2,500 6,5526 532,25

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

148,49 2,500 4,5727 371,23

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

139,02 2,500 4,2828 347,55

HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per
a 3 persones, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

175,08 3,000 6,4629 525,24

HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat
per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

49,01 3,000 1,8130 147,03

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

106,46 1,000 1,3131 106,46

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar
menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

81,31 1,000 1,0032 81,31

HQU2GF01 u Recipient per a recollida
d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,07 1,000 0,6033 49,07

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

1,66 15,000 0,3134 24,90

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

22/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el
contingut establert a
l´ordenança general de
seguretat i higiene en el
treball

104,00 2,000 2,5635 208,00

HQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35 15,000 5,2336 425,25

HQUAP000 u Curset de primers auxilis i
socorrisme

176,21 2,000 4,3437 352,42

HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i
conservació de les
instal.lacions

15,99 50,000 9,8438 799,50

TOTAL: 100,008.127,88

Euro
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PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:22/06/11 1Data:

OBRA PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONA01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 1)

15,00011,47 172,05

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

15,0005,47 82,05

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)

80,0000,25 20,00

4 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 -
4)

5,00017,69 88,45

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)

80,0001,64 131,20

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE EN 149 (P - 6)

5,00010,00 50,00

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 7)

15,0005,71 85,65

8 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 8)

15,0005,18 77,70

9 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 - 9)

15,00021,63 324,45

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 7,00013,56 94,92

11 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 11) 7,00022,69 158,83

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 12)

15,0009,30 139,50

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 13)

15,00014,86 222,90

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 14) 15,0004,23 63,45

15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)

5,00019,73 98,65

16 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 - 16)

15,0006,81 102,15

17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 17)

15,00018,41 276,15

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.188,10

Euro
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PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:22/06/11 2Data:

OBRA PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONA01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

70,0005,16 361,20

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d´amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2,00020,03 40,06

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 19)

4,00049,69 198,76

4 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 20)

2,000114,60 229,20

5 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 38) 50,00015,99 799,50

6 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 24) 50,0009,39 469,50

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.098,22

OBRA PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONA01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 26)

2,500212,90 532,25

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 - 27)

2,500148,49 371,23

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 - 28)

2,500139,02 347,55

4 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

3,000175,08 525,24

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)

3,00049,01 147,03

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

1,000106,46 106,46

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00081,31 81,31

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00049,07 49,07

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 34)

15,0001,66 24,90

Euro
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PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:22/06/11 3Data:

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.185,04

OBRA PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONA01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 37) 2,000176,21 352,42

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 21) 15,00015,99 239,85

CAPÍTOLTOTAL 01.05 592,27

OBRA PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONA01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 36) 15,00028,35 425,25

2 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 35)

2,000104,00 208,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 633,25

OBRA PRESSUPOST  TCQ-ESS CARDONA01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de d 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

3,000119,44 358,32

2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d´accionament manual (P - 22)

4,00018,17 72,68

CAPÍTOLTOTAL 01.07 431,00

Euro
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1. Introducció. 

El present Annex té com a finalitat definir les mesures que es consideren adients per 

tal d’aconseguir que la interferència entre les obres i el trànsit sigui mínima durant les 

fases d’execució del present Projecte Constructiu. Amb aquest objectiu s’ha realitzat 

una planificació de les diferents actuacions previstes. 

 

2. Accions a dur a terme. 

L’obra consisteix en la millora de la xarxa viària local amb l’execució d’una rotonda a 

nivell a l’actual enllaç ( intersecció en “Y”) entre les carreteres B-422 i C-1410a, a 

l’accés a la Vila de Cardona. 

 

3. Organització i desenvolupament de les obres. 

En aquest apartat es descriurà quina és la planificació de les obres per tal de 

minimitzar l’afecció al trànsit. 

Bàsicament es distingiran tres fases de l’obra. Aquestes fases es troben detallades al 

Document 2 “Plànols”. S’hi poden veure les parts del projecte en construcció en cada 

fase així com quina és la distribució del tràfic durant l’obra. 

 

FASE I 

• Col·locació de la senyalització necessària que indiqui la realització de les obres. 

 

• Reposició dels serveis existents afectats per les obres.  

 

• Durant aquesta fase de realització de l’obra, el servei de trànsit es veurà afectat, ja 

que es realitzarà la construcció de mitja rotonda, bona part de la qual queda fora 

del tram actual de les carreteres B-422 i C-1410a, però serà necessària la reducció 

d’un carril, tant de la B-422 com del tram dret de la C-1410a. Aquesta reducció es 

realitzarà paulatinament amb la utilització de cons reflectants i barreres de 

seguretat, de manera que s’hagi eliminat ja un carril a l’alçada de l’inici de les 

obres. D’aquesta forma, el trànsit podrà seguir passant pel tram existent amb 
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restriccions, les quals seran regulades per operaris en hores de treball diürnes, i 

per semàfors amb temporitzacions d’un minut per sentit durant la nit. 

 

• Realització de les obres de moviment de terres, d’explanació i afermat de les parts 

d’aquesta mitja rotonda, les quals queden fora de la calçada existent en bona part 

de la zona. Pel que fa a l’afectació  d’aquests petits trams de les carreteres B-422 i 

C-1410a, s’aconseguirà que durant la realització de la segona part de rotonda, 

aquesta nova construcció podrà assolir el trànsit necessari sense veure’s obligat a 

desviar els vehicles cap a altres indrets.  

Durant aquests treballs, s’aniran construint també tots els elements de drenatge 

especificats al present projecte (cunetes, tubs de PVC, arquetes, embornals, pous, 

etc.). 

 

FASE II 

• Construcció de la part de rotonda que falta. 

• En aquesta fase, l’únic sentit que es veu afectat és el tram esquerre de la carretera 

C-1410a, aquest trànsit serà desviat de la següent forma: 

- De Solsona a Cardona i viceversa: els vehicles seran desviats per la Raval de 

Sant Joan. 

- De Manresa a la Raval de Sant Joan, no sortiran per la sortida usual (Cardona- 

Su) sinó que ho faran per la següent sortida de la C-55. 

• Durant la realització d’aquesta fase, s’eliminarà el carril que era operatiu en 

l’anterior etapa, amb el què els vehicles de la carretera B-422 i el tram dret de la C-

1410a podran passar per la zona ja construïda de rotonda regulats també per 

operaris en hores de treball diürnes, i per semàfors amb temporitzacions d’un minut 

per sentit durant la nit. 

 

FASE III 

• Una vegada finalitzada la fase II, ja es podrà restituir el trànsit normal a la carretera 

B-422 i C-1410a. 
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• Es realitzaran els treballs de senyalització definitiva de l’obra. Aquests treballs es 

realitzaran com són habituals, no suposant grans impediments al trànsit. 

 

4. Senyalització provisional durant l’obra. 

La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que 

es deriven de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que 

s’estableix a la Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, 

aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’Agost de 1987 sobre “Señalización, 

balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”. 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

• Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

• Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual 

representada per les obres in les seves circumstàncies específiques. 

• Aconseguir el màxim  nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels 

treballadors de l’obra. 

 

A la normativa esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de 

senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 

• Senyals de perill. 

• Senyals de reglamentació i prioritat. 

• Senyals d’indicació. 

• Senyals manuals. 

• Elements d’abalisament reflectants. 

• Elements lluminosos. 

• Elements de defensa. 
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1. Introducció. 
 
 
Es proposa a continuació la classificació del Contractista corresponent a les 

característiques de les obres projectades, segons la Llei 13/1.995 de 18 de maig de 

Contractes de les Administracions Públiques (derogada pel RDL 2/2.000 de 16 de 

Juny) i el Reial Decret 1.098/2.001. 

 

 

2. Classificació dels contractistes. 

 

D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles 

no ha de ser superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior 

al 20% del preu total del Contracte, excepte en casos excepcionals. 

 

Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella la següent categoria per al 

corresponent grup i subgrup: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A Moviments de terres 1 Desmunts f 

G Vials i Pistes 4 Amb ferms de mescles   

bituminoses 

f 
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1. Introducció. 

 
 
Per tal de dur a terme la planificació d’obra s’ha tingut en compte perjudicar, en la menor 

manera possible, als usuaris. 

És per això que s’ha optat per les fases esmentades a l’annex núm. 14 “Organització i 

Desenvolupament de l’Obra”. Tanmateix, s’ha buscat optimitzar totes les tasques tant 

com ha estat possible per tal de realitzar les mínimes molèsties possibles i realitzar l’obra 

en un termini raonable. 

 

2. Descripció de l’execució de l’Obra. 

 

2.1. Treballs previs i demolicions. 

 

Primerament, s’ha de realitzar el tancat perimetral de la zona per tal de poder realitzar 

tots els treballs necessaris amb seguretat i comoditat. Es col·locaran tanques de 

seguretat d’acer així com cons reflectants que, alhora de delimitar la zona ocupada 

també seran els encarregats d’anar tallant el carril que es necessiti per a la fase de 

construcció pertinent. Al mateix temps, s’anirà realitzant la senyalització de l’obra, de tal 

forma que ja sigui visible pels usuaris i puguin extremar precaucions. Per aquesta acció 

s’estima una duració aproximada de dos dies. 

Un cop ja s’hagi realitzat el tancat perimetral i la senyalització adient, es procedirà a 

l’esbrossada del terreny a la zona ocupada i a l’arrencada dels arbres existents. També 

caldrà desmuntar un bàcul i transportar-lo a magatzem, així com vàries senyals de 

trànsit. Tot això, té una duració estimada de set dies. 

Simultàniament a l’esbrossada, es realitzarà la demolició del ferm de la zona ocupada, 

amb una duració prevista de tretze dies. 

Així doncs, aquesta tasca té un termini estimat de quinze dies. 

 

2.2. Moviment de terres. 

 

Per tal d’optimitzar tant com sigui possible el termini de l’Obra, s’ha decidit procedir al 

moviment de terres abans de la finalització de la tasca de treballs previs. És per això que 

s’iniciaran les excavacions sis dies després d’haver començat aquests treballs, i les 

màquines ja puguin entrar a treballar amb facilitat. La duració prevista per a les 

excavacions és de divuit dies. Quan hagin passat vuit dies respecte l’inici de les 

excavacions, es procedirà a la realització dels terraplens, amb una duració estimada de 
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dotze dies. D’aquesta manera, les excavacions hauran finalitzat dos dies abans de la 

finalització dels terraplens.  

Aquesta tasca, té una duració prevista de vint dies. 

 

2.3. Drenatge. 

 

S’ha de tenir en compte, però, que quan es finalitzi l’acció del terraplenat de la zona, 

també ha d’haver acabat la instal·lació del drenatge, el qual té una duració prevista de 

cinc dies. Així doncs, es vol haver acabat la instal·lació d’aquest drenatge tres dies abans 

de la finalització dels terraplens. 

 

2.4. Ferms i paviments. 

 

Un cop hagi finalitzat la tasca de moviment de terres es procedirà a la realització del 

ferm, amb una duració prevista de deu dies. S’espera que aquesta tasca no s’allargui 

massa ja que la zona a pavimentar no és gaire extensa. 

 

2.5. Senyalització i abalisament. 

 

Aquesta tasca té una duració estimada de cinc dies. La conformen la senyalització 

horitzontal, de dos dies, que inclou el pintat de faixes i les senyals de “Cedeixi el pas”. 

Simultàniament, també es realitzarà la instal·lació de la senyalització vertical, amb una 

duració prevista de tres dies. 

 

2.6. Il·luminació. 

 

Novament, igual que ocorria amb la tasca del drenatge, la instal·lació de l’enllumenat ha 

d’haver finalitzat juntament amb la finalització del terraplenat. Així doncs, aquesta 

instal·lació, amb duració prevista de tres dies, finalitzarà al mateix temps que la 

realització dels terraplens. 

 

2.7. Recuperació ambiental. 

 

Aquesta tasca es durà a terme just quan hagi finalitzat la instal·lació de la senyalització. 

La conformen l’estesa de terres per a la illeta central, així com la seva plantació d’arbusts 

i l’estesa de grava de riu. Totes aquestes accions se’ls preveu una duració de sis dies. 

 



Annex núm. 16  Pla d’Obra 

 

 5 

2.8. Serveis afectats. 

 

La realització d’aquesta tasca es durà a terme just després de la finalització de la 

demolició del ferm i la seva duració està prevista en tres dies. 

 

2.9. Partides alçades. 

 

No és una tasca amb una duració en funció d’agents externs. Així que té la duració 

prevista igual que la duració total de l’Obra. La conformen les partides alçades 

d’abonament íntegre, i les que són a justificar. 

 

 

3. Duració de l’Obra. 

 

Amb la realització de totes les tasques necessàries, i amb la fita del dia anomenat “Final”, 

l’Obra està prevista per una duració de cinquanta-un dies laborables. 

Així doncs, el temps real que ocuparà la realització de l’Obra serà de dos mesos i onze 

dies. 

 

4. Pla d’Obra. 

 

A la pàgina següent, s’adjunta el Pla d’Obra previst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 1. ROTONDA CARDONA 51 días

2      1.0. Inici 1 día

3 1.1. Treballs previs i demolicions 15 días

4      1.1.1. Tancat perimetral i senyalització obra 2 días 2

5      1.1.2. Treballs previs 7 días 4

6      1.1.3. Demolicions 13 días 4

7 1.2. Moviment de terres 20 días

8      1.2.1. Excavacions 18 días 6CC+6 días

9      1.2.2. Terraplens 12 días 8CC+8 días

10 1.3. Drenatge 5 días 9FF-3 días

11 1.4. Ferms i paviments 10 días 7

12 1.5. Senyalització i abalisament 5 días

13      1.5.1. Senyalització horitzontal 2 días 11

14      1.5.2. Senyalització vertical 5 días 11

15 1.6. Il·luminació 3 días 7FF

16 1.7. Recuperació ambiental 6 días 12

17 1.8. Serveis afectats 3 días 6

18 1.9. Partides alçades 50 días

19      1.9.1. D'abonament íntegre 50 días

20      1.9.2. A justificar 50 días

21 1.10. Final 0 días 16FC+1 día

M1 M2 M3

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Rotonda Cardona
Fecha: mar 03/05/11
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1. Introducció. 

 

Es redacta el present annex en el que es justifica l'import dels preus unitaris que 

figuren al Quadre de Preus núm. 1 i que són els que han servit de base per a la 

determinació del Pressupost de l'obra. 

 

En l’esmentada justificació, els preus que es presenten són d'Execució Material. 

 

 

2. Justificació de preus. 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 

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 aquestes aspectes és el percentatge de 

costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

 

El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 

 

 

2. Llistat de justificació de preus. 

 

En aquest apartat es relacionen els costos corresponents a la Mà d’Obra, Maquinària, 

Materials, juntament amb els preus descompostos de les unitats d’obra d’aquest 

Projecte. Totes aquestes unitats són objecte d’amidament i abonament en el 

Pressupost. La codificació de les unitats d’obra és la mateixa per a Justificació de 

Preus, Amidaments, Quadres de Preus i Pressupost. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/06/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,27000h Cap de collaA0112000

 €18,19000h Oficial 1aA0121000

 €22,72000h Oficial 1a electricistaA012H000

 €18,19000h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,50000h Ajudant electricistaA013H000

 €19,53000h Ajudant jardinerA013P000

 €16,15000h AjudantA013U001

 €15,23000h ManobreA0140000

 €15,77000h Manobre especialistaA0150000

 €15,61000h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €42,31000h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €54,48000h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €16,76000h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €81,90000h Fresadora de pavimentC110U080

 €41,56000h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €51,72000h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €92,47000h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €115,48000h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €31,22000h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €35,57000h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €44,25000h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €55,01000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €123,62000h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €45,96000h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €49,34000h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €49,63000h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €55,11000h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,47000h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €30,23000h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €31,60000h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €39,58000h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €59,73000h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €66,01000h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €55,15000h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €31,77000h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €36,53000h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €32,62000h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44000h Camió grua de 10 tC1503U20
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,91000h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €50,65000h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €6,08000h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,55000h Vibrador intern de formigóC1700006

 €80,85000h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €24,05000h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €45,20000h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €34,75000h Estenedora de granulatC1709G0U

 €32,32000h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €51,85000h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €54,86000h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €70,31000h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU

 €34,53000h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €13,69000h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €31,32000h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,31000h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,10000h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55000h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €39,67000h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €5,41000h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €14,12000h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,85000m3 AiguaB0111000

 €12,86000m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €15,37000m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació

B039U010

 €2,85000m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,36000m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €10,94000t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

B03H2002

 €79,61000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB051U022

 €66,35000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, a granelB051U024

 €245,43000t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €391,81000t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010

 €0,20000kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,32000kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

B055U030

 €57,46000m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €58,93000m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U120

 €60,40000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €58,44000m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €72,51000m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €71,76000m3 Morter M-80B071UC01

 €0,96714kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,04862kg Clau acerB0A3UC10

 €0,37000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,14000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €1,80000l DesencofrantB0DZA000

 €1,13000u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,28000kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €1,92000kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,64000kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,16000m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €19,49000t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €23,69000t Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €78,19000u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U011

 €115,58000u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €93,76000u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U111

 €207,95000m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U452

 €163,05000m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U454

 €17,00000m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU106

 €34,05000u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

BBMZU126

 €0,63000u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €22,27000m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU611

 €60,45000u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZU621

 €65,00000u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 40 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC07

 €0,51000m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

BG311500

 €1,29000m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €37,45000u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de
0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

BGD23220

 €0,13000u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,78000u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

BGYD2000

 €2.377,29000u Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic

BHGAU010

 €90,11000u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001

 €133,12000u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m
i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

BHM31F5A

 €37,56000u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €28,14000m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,89000l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,12000kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

BR34U001

 €0,32000kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,86000kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €107,10000t Grava de riu, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

BR3P5601

 €1,52000u Subministrament de Salix sp de 60-100 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mínim 3) a arrel nua 

BR4D1002

 €1,30000u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

BR821002

 €0,87000u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824001

 €292,00000u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de tipus
1, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

G9G34G60
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,18918u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

DR62002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03854/R 19,270000,002A0112000 =xCap de collah

1,36425/R 18,190000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,34150/R 15,610000,150A0160000 =xPeóh

Subtotal... 3,74429 3,74429
Maquinària:

0,24184/R 30,230000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,18265/R 36,530000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,42449 0,42449
Materials:

0,020400,850000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02040 0,02040

COST DIRECTE 4,18918

4,18918COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 16,231P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23745/R 19,270000,200A0112000 =xCap de collah

0,97160/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,20905 1,20905
Maquinària:

2,60674/R 42,310001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31865/R 51,720000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,38938/R 31,600000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,31477 3,31477

COST DIRECTE 4,52382

0,226195,00%DESPESES INDIRECTES

4,75001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,09m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 8,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48175/R 19,270000,200A0112000 =xCap de collah

2,27375/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,75550 2,75550
Maquinària:

2,09500/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 2,09500 2,09500

COST DIRECTE 4,85050

0,242535,00%DESPESES INDIRECTES

5,09303COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,65m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 722,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00801/R 19,270000,300A0112000 =xCap de collah

0,02519/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04368/R 15,770002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07688 0,07688
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,11343/R 81,900001,000C110U080 =xFresadora de pavimenth

0,05756/R 41,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,33091/R 59,730004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,04476/R 32,320001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,54666 0,54666

COST DIRECTE 0,62354

0,031185,00%DESPESES INDIRECTES

0,65472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,27u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 3,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,60583/R 19,270000,250A0112000 =xCap de collah

6,06333/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,88500/R 15,770001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,55416 15,55416
Maquinària:

2,82067/R 42,310000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

2,37133/R 35,570000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,01533/R 30,230000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

2,17467/R 32,620000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,03333/R 3,100001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 10,41533 10,41533

COST DIRECTE 25,96949

1,298475,00%DESPESES INDIRECTES

27,26796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,87u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89050/R 19,270000,300A0112000 =xCap de collah

9,09500/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,77000/R 15,770002,000A0150000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 27,75550 27,75550
Maquinària:

4,23100/R 42,310000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

3,55700/R 35,570000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,02300/R 30,230000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

3,26200/R 32,620000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,55000/R 3,100001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 20,68800 20,68800

COST DIRECTE 48,44350

2,422185,00%DESPESES INDIRECTES

50,86568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,52u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77080/R 19,270000,200A0112000 =xCap de collah

3,63800/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,09200/R 15,230002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,50080 10,50080
Maquinària:

7,11400/R 35,570001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

7,91600/R 39,580001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,68800/R 48,440001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,51000/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 25,22800 25,22800

COST DIRECTE 35,72880

1,786445,00%DESPESES INDIRECTES

37,51524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,70m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U116 Rend.: 88,606P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07612/R 19,270000,350A0112000 =xCap de collah

0,22247/R 15,770001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,29859 0,29859
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

0,76857/R 54,480001,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,30330/R 115,480001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,82315/R 123,620000,590C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,23495/R 66,010003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 5,12997 5,12997

COST DIRECTE 5,42856

0,271435,00%DESPESES INDIRECTES

5,69999COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,90m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U118 Rend.: 74,943P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10285/R 19,270000,400A0112000 =xCap de collah

0,31564/R 15,770001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,41849 0,41849
Maquinària:

1,09043/R 54,480001,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,54090/R 115,480001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

1,31962/R 123,620000,800C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,20201/R 66,010002,500C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 6,15296 6,15296

COST DIRECTE 6,57145

0,328575,00%DESPESES INDIRECTES

6,90002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,26m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U108 Rend.: 15,100P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41475/R 19,270000,325A0112000 =xCap de collah

1,04437/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,45912 1,45912
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,05113/R 54,480001,400C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,83154/R 44,250000,625C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

5,24238/R 39,580002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 12,12505 12,12505

COST DIRECTE 13,58417

0,679215,00%DESPESES INDIRECTES

14,26338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01542/R 19,270000,296A0112000 =xCap de collah

0,05993/R 15,770001,406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07535 0,07535
Maquinària:

0,02586/R 51,720000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,04624/R 92,470000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,14853/R 55,010000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02467/R 49,340000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,14880/R 55,110000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,04964/R 55,150000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,04448/R 31,770000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,48822 0,48822
Materials:

0,042500,850000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04250 0,04250

COST DIRECTE 0,60607

0,030305,00%DESPESES INDIRECTES

0,63637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02385/R 19,270000,198A0112000 =xCap de collah

0,09925/R 15,770001,007A0150000 =xManobre especialistah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,12310 0,12310
Maquinària:

0,34622/R 55,010001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15265/R 49,340000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,34685/R 55,110001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,09829/R 31,770000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,94401 0,94401
Materials:

0,042500,850000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04250 0,04250

COST DIRECTE 1,10961

0,055485,00%DESPESES INDIRECTES

1,16509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,75m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25091/R 19,270000,250A0112000 =xCap de collah

0,98563/R 15,770001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,23654 1,23654
Maquinària:

1,15234/R 44,250000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,54531/R 10,470001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,16547/R 31,770000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,86312 1,86312
Materials:

0,042500,850000,050B0111000 =xAiguam3

0,432000,360001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,47450 0,47450

COST DIRECTE 3,57416

0,178715,00%DESPESES INDIRECTES

3,75287COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,17m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00578/R 19,270000,240A0112000 =xCap de collah

0,01892/R 15,770000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,02470 0,02470
Maquinària:

0,06206/R 51,720000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,07900/R 31,600002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,14106 0,14106

COST DIRECTE 0,16576

0,008295,00%DESPESES INDIRECTES

0,17405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,01m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 23,400P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82350/R 19,270001,000A0112000 =xCap de collah

1,55470/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,38034/R 16,150002,000A013U001 =xAjudanth

1,30171/R 15,230002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,06025 5,06025
Maquinària:

0,15897/R 1,550002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,07308/R 80,850000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,72410/R 14,120001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,95615 2,95615
Materials:

63,4200060,400001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 63,42000 63,42000

COST DIRECTE 71,43640

3,571825,00%DESPESES INDIRECTES

75,00822COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,13m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S/32,5, inclòs estesa,
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G91AU015 Rend.: 70,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06882/R 19,270000,250A0112000 =xCap de collah

1,12643/R 15,770005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,19525 1,19525
Maquinària:

0,78586/R 55,010001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,35243/R 49,340000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,70900/R 49,630001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,26093/R 36,530000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 2,10822 2,10822
Materials:

0,042500,850000,050B0111000 =xAiguam3

3,420002,850001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

7,6425679,610000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacst

Subtotal... 11,10506 11,10506

COST DIRECTE 14,40853

0,720435,00%DESPESES INDIRECTES

15,12896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,32m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06882/R 19,270000,500A0112000 =xCap de collah

0,11264/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18146 0,18146
Maquinària:

0,35243/R 49,340001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35450/R 49,630001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,13046/R 36,530000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,83739 0,83739
Materials:

0,042500,850000,050B0111000 =xAiguam3

15,4320012,860001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 15,47450 15,47450
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COST DIRECTE 16,49335

0,824675,00%DESPESES INDIRECTES

17,31802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,33m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G935U012 Rend.: 55,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17518/R 19,270000,500A0112000 =xCap de collah

0,33073/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,55382/R 15,230002,000A0140000 =xManobreh

0,28673/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,34646 1,34646
Maquinària:

0,94036/R 51,720001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,00200/R 55,110001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

4,34400/R 59,730004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,33209/R 36,530000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

0,63182/R 34,750001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

1,27836/R 70,310001,000C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 8,52863 8,52863
Materials:

0,127500,850000,150B0111000 =xAiguam3

15,3700015,370001,000B039U010 =xBarreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la
compactació

m3

6,3696066,350000,096B051U024 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, a granelt

Subtotal... 21,86710 21,86710

COST DIRECTE 31,74219

1,587115,00%DESPESES INDIRECTES

33,32930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,82m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col�locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52081/R 19,270001,000A0112000 =xCap de collah

1,96649/R 18,190004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,46973/R 15,230006,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 4,95703 4,95703
Maquinària:

0,21095/R 31,220000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,26743/R 39,580000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,04189/R 1,550001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,14622/R 5,410001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,66649 0,66649
Materials:

2,4133257,460000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,0151472,510000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,740000,370002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,036001,800000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,113001,130000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,268002,160001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 6,58546 6,58546

COST DIRECTE 12,20898

0,610455,00%DESPESES INDIRECTES

12,81943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.643,28u Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer
inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, totalment instal�lat, connectat i provat,
incloent base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge

G9G3010 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,17952/R 22,720000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah

6,16200/R 19,500000,316A013H000 =xAjudant electricistah

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,14902 17,14902
Materials:

2.377,290002.377,290001,000BHGAU010 =xArmari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6
sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic

u

90,1100090,110001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

u

Subtotal... 2.467,40000 2.467,40000
Partides d'obra:

32,8607471,436400,460G450U040 =xFormigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

m3

Subtotal... 32,86074 32,86074
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 2.517,40976

125,870495,00%DESPESES INDIRECTES

2.643,28025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,38m Conductor de coure nu, unipolar de secció 50 mm2 de
secció nominal, per a conducció de posta a terra soterrada,
inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional
d'ajuts de ram de paleta,i soldadures aluminotèrmiques

G9G30907 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54400/R 22,720000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,90000/R 19,500000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,44400 8,44400
Materials:

1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,130000,130001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,44580 1,44580

COST DIRECTE 9,88980

0,494495,00%DESPESES INDIRECTES

10,38429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

G9G31506 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90880/R 22,720000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,78000/R 19,500000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,68880 1,68880
Materials:

0,520200,510001,020BG311500 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x6 mm2

m

Subtotal... 0,52020 0,52020

COST DIRECTE 2,20900

0,110455,00%DESPESES INDIRECTES

2,31945COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.490,16u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 16 m
d'alçària, de sis braços, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col�locat sobre dau de formigó. Amb
instal�lació de llumeneres.

G9G31F5A Rend.: 0,067P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,15701/R 22,720000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah

91,97015/R 19,500000,316A013H000 =xAjudant electricistah

56,82836/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 255,95552 255,95552
Maquinària:

178,79940/R 37,910000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 178,79940 178,79940
Materials:

14,1424858,440000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

133,12000133,120001,000BHM31F5A =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m
i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

u

37,5600037,560001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

1.752,00000292,000006,000G9G34G60 =xLlumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de tipus
1, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

u

Subtotal... 1.936,82248 1.936,82248

COST DIRECTE 2.371,57740

118,578875,00%DESPESES INDIRECTES

2.490,15627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,65u Placa de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

G9G3322D Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,77152/R 22,720000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,23700/R 19,500000,166A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,00852 7,00852
Materials:

37,4500037,450001,000BGD23220 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de
0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

u

3,780003,780001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

u

Subtotal... 41,23000 41,23000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 48,23852

2,411935,00%DESPESES INDIRECTES

50,65045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,69m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0002 Rend.: 6,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80292/R 19,270000,250A0112000 =xCap de collah

6,06333/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

5,25667/R 15,770002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,12292 12,12292
Maquinària:

0,55167/R 3,310001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,55167 0,55167
Materials:

61,8765058,930001,050B060U120 =xFormigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,262161,048620,250B0A3UC10 =xClau acerkg

1,850000,370005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,140001,140001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 65,12866 65,12866

COST DIRECTE 77,80325

3,890165,00%DESPESES INDIRECTES

81,69341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,49t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 120,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16058/R 19,270001,000A0112000 =xCap de collah

0,30317/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,52567/R 15,770004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,98942 0,98942
Maquinària:

3,48425/R 59,730007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,37667/R 45,200001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,43208/R 51,850001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,45717/R 54,860001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 4,75017 4,75017
Materials:

19,4900019,490001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 19,49000 19,49000

COST DIRECTE 25,22959

1,261485,00%DESPESES INDIRECTES

26,49107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93m2 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

G9H3U260 Rend.: 1.660,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01161/R 19,270001,000A0112000 =xCap de collah

0,02192/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03800/R 15,770004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07153 0,07153
Maquinària:

0,25187/R 59,730007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,02723/R 45,200001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,03123/R 51,850001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,03305/R 54,860001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,34338 0,34338
Materials:

1,4214023,690000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,42140 1,42140

COST DIRECTE 1,83631

0,091825,00%DESPESES INDIRECTES

1,92813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,70t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

245,43000245,430001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 245,43000 245,43000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 245,43000

12,271505,00%DESPESES INDIRECTES

257,70150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €411,40t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

391,81000391,810001,000B055U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst

Subtotal... 391,81000 391,81000

COST DIRECTE 391,81000

19,590505,00%DESPESES INDIRECTES

411,40050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,29m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-2-m per
a microaglomerat sobre ferm nou

G9J1U030 Rend.: 750,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02425/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02103/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04528 0,04528
Maquinària:

0,03207/R 24,050001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04309/R 32,320001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07516 0,07516
Materials:

0,160000,320000,500B055U030 =xEmulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
ECR-2-m

kg

Subtotal... 0,16000 0,16000

COST DIRECTE 0,28044

0,014025,00%DESPESES INDIRECTES

0,29446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 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

G9K2U020 Rend.: 490,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,01966/R 19,270000,500A0112000 =xCap de collah

0,03712/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06216/R 15,230002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,11894 0,11894
Maquinària:

0,04908/R 24,050001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,07092/R 34,750001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

0,03298/R 32,320000,500C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

0,11196/R 54,860001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,26494 0,26494
Materials:

0,2406810,940000,022B03H2002 =xBarreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

t

0,100000,200000,500B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,34068 0,34068

COST DIRECTE 0,72456

0,036235,00%DESPESES INDIRECTES

0,76079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,73m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 645,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02988/R 19,270001,000A0112000 =xCap de collah

0,08460/R 18,190003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04890/R 15,770002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,16338 0,16338
Maquinària:

0,00943/R 6,080001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05353/R 34,530001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,04856/R 31,320001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,11152 0,11152
Materials:

0,384001,280000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,038400,640000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,42240 0,42240

COST DIRECTE 0,69730

0,034875,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,73217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,48m2 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

GBA33001 Rend.: 13,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,48231/R 19,270001,000A0112000 =xCap de collah

4,19769/R 18,190003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,42615/R 15,770002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,10615 8,10615
Maquinària:

0,46769/R 6,080001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,05308/R 13,690001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,52077 1,52077
Materials:

5,760001,920003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,307200,640000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 6,06720 6,06720

COST DIRECTE 15,69412

0,784715,00%DESPESES INDIRECTES

16,47883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,02u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U011 Rend.: 4,500P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04222/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,58889/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,63111 7,63111
Maquinària:

1,81222/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,81222 1,81222
Materials:

78,1900078,190001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 78,19000 78,19000
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COST DIRECTE 87,63333

4,381675,00%DESPESES INDIRECTES

92,01500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,51u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U102 Rend.: 4,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,03750/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,58500 8,58500
Maquinària:

2,03875/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,03875 2,03875
Materials:

115,58000115,580001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 115,58000 115,58000

COST DIRECTE 126,20375

6,310195,00%DESPESES INDIRECTES

132,51394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,36u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col�locada

GBB1U111 Rend.: 4,500P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04222/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,58889/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,63111 7,63111
Maquinària:

1,81222/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,81222 1,81222
Materials:

93,7600093,760001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 93,76000 93,76000
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COST DIRECTE 103,20333

5,160175,00%DESPESES INDIRECTES

108,36350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,97m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

GBB5U652 Rend.: 3,650P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98356/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,42466/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,40822 9,40822
Maquinària:

2,23425/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,23425 2,23425
Materials:

207,95000207,950001,000BBM5U452 =xPlaca d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

m2

21,331800,6300033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 229,28180 229,28180

COST DIRECTE 240,92427

12,046215,00%DESPESES INDIRECTES

252,97048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €203,86m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

GBB5U654 Rend.: 5,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63800/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,23000/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 6,86800 6,86800
Maquinària:

1,63100/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,63100 1,63100
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

163,05000163,050001,000BBM5U454 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

m2

22,604400,6300035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 185,65440 185,65440

COST DIRECTE 194,15340

9,707675,00%DESPESES INDIRECTES

203,86107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,77m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col�locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

GBBVU001 Rend.: 1,250P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62480/R 19,270000,300A0112000 =xCap de collah

14,55200/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

12,18400/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

12,61600/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 43,97680 43,97680
Maquinària:

4,35840/R 54,480000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

10,62000/R 44,250000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

12,66560/R 39,580000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

2,48000/R 1,550002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

11,29600/R 14,120001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 41,42000 41,42000
Materials:

72,4800060,400001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 72,48000 72,48000

COST DIRECTE 157,87680

7,893845,00%DESPESES INDIRECTES

165,77064COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €110,38u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col�locat,
inclòs el subministre (sense col�locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

GBBVU103 Rend.: 4,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54750/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,03750/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,58500 8,58500
Maquinària:

2,03875/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,03875 2,03875
Materials:

34,0500034,050001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

u

60,4500060,450001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

Subtotal... 94,50000 94,50000

COST DIRECTE 105,12375

5,256195,00%DESPESES INDIRECTES

110,37994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,24m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU203 Rend.: 24,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75792/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,67292/R 16,150001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,43084 1,43084
Maquinària:

0,33979/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,33979 0,33979
Materials:

22,2700022,270001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 22,27000 22,27000

COST DIRECTE 24,04063

1,202035,00%DESPESES INDIRECTES

25,24266COST EXECUCIÓ MATERIAL



 Millora de la xarxa viària local mitjançant una rotonda a la intersecció entre les carreteres
C-1410a amb B-422 a l´accés a la Vila de Cardona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 28/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €91,66u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col�locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col�locació

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,27600/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,30800/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,58400 13,58400
Maquinària:

3,55700/R 35,570000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,60960/R 32,620000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,16660 6,16660
Materials:

8,0444057,460000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

59,5000017,000003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 67,54440 67,54440

COST DIRECTE 87,29500

4,364755,00%DESPESES INDIRECTES

91,65975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,20m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57U015 Rend.: 13,195P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43812/R 19,270000,300A0112000 =xCap de collah

2,75710/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,44790/R 16,150002,000A013U001 =xAjudanth

1,19515/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,83827 6,83827
Maquinària:

0,64130/R 42,310000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

2,15657/R 35,570000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,87078/R 45,960000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

1,19742/R 31,600000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,86607 4,86607
Materials:

16,0888057,460000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,048360,967140,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,078651,048620,075B0A3UC10 =xClau acerkg

0,277500,370000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,501601,140000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,063001,800000,035B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 17,05791 17,05791

COST DIRECTE 28,76225

1,438115,00%DESPESES INDIRECTES

30,20036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,89u Pou d'embornal de 30x50 cm i 0,6 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 40 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU019 Rend.: 0,800P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81750/R 19,270000,200A0112000 =xCap de collah

45,47500/R 18,190002,000A0121000 =xOficial 1ah

19,71250/R 15,770001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 70,00500 70,00500
Maquinària:

10,19375/R 32,620000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,87500/R 1,550002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

17,65000/R 14,120001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 31,71875 31,71875
Materials:

63,4200060,400001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,4352071,760000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,367021,048620,350B0A3UC10 =xClau acerkg

1,628000,370004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,508001,140002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

65,0000065,000001,000BD5ZUC07 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 40 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 134,35822 134,35822

COST DIRECTE 236,08197

11,804105,00%DESPESES INDIRECTES

247,88607COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,62m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

GR3PU010 Rend.: 70,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06882/R 19,270000,250A0112000 =xCap de collah

0,22300/R 15,610001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,29182 0,29182
Maquinària:

0,50814/R 35,570001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,13086/R 39,580002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,56671/R 39,670001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,20571 2,20571

COST DIRECTE 2,49753

0,124885,00%DESPESES INDIRECTES

2,62241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adobs

GR3PU020 Rend.: 118,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15415/R 18,190001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,15415 0,15415
Maquinària:

0,33619/R 39,670001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 0,33619 0,33619
Materials:

0,300000,120002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

kg

0,160000,320000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,46000 0,46000

COST DIRECTE 0,95034

0,047525,00%DESPESES INDIRECTES

0,99786COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,43u Subministrament i plantació de Salix sp arbutiu 60-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), a arrel nua, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal�lació de tutor, protector de
base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

GR66U402 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0844228,140000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,020676,890000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,043000,860000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

1,520001,520001,000BR4D1002 =xSubministrament de Salix sp de 60-100 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mínim 3) a arrel nua 

u

1,300001,300001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

4,189184,189181,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

u

Subtotal... 8,02727 8,02727

COST DIRECTE 8,02727

0,401365,00%DESPESES INDIRECTES

8,42863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €226,82m3 Grava de riu de 50 a 75 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

KR3PA564 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,37100/R 18,190000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh

17,57700/R 19,530000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 33,94800 33,94800
Materials:

182,07000107,100001,700BR3P5601 =xGrava de riu, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

t

Subtotal... 182,07000 182,07000
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COST DIRECTE 216,01800

10,800905,00%DESPESES INDIRECTES

226,81890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 48

 €8.127,88pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut
a l'obra

PPA900SS Rend.: 1,000P- 49

 €185,00m Inclòs excavació en qualsevol tipus de terreny, demolició del
tub existent, tub de pvc de 200 mm de diàmetre, reblert i
compactació, càrrega i transport a abocador dels materials
sobrants, i tots els accessoris necessaris; totalment reposat.

REP00002 Rend.: 1,000P- 50

 €120,00u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de
nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

REP00009 Rend.: 1,000P- 51
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.351,43000pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   

     

Pressupost d'Execució Material 135.142,54 Euros 
     
13% Despeses 
Generals  17.568,53 Euros 
6% Benefici 
Industrial  8.108,55 Euros 

  SUMA 160.819,62 Euros 

     

18% IVA s/SUMA  28.947,53 Euros 

     

Pressupost d'Execució per Contracte 189.767,15 Euros 
     

Expropiacions  3.119,21 Euros 

Honoraris tècnics (4% PEM) 5.405,7 Euros 

     
Pressupost per al Coneixement de 
l'Administració 198.292,06 Euros 
     

     

Aquest Pressupost per al Coneixement de l'Administració puja a la quantitat de: 

(Cent noranta-vuit mil dos-cents noranta-dos Euros amb sis cèntims)  
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1. Introducció. 

 

En aquest annex es presenten diverses fotografies de la situació actual de la zona 

objecte d'estudi. Cal dir que aquestes fotografies van ser preses el dia 18 de Juny del 

2011. 

Per a una millor comprensió de la informació recopilada, s'adjunta una il·lustració amb 

la situació de cadascuna de les fotografies. 

 

 

2. Il·lustració de la situació fotogràfica. 
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3. Recull fotogràfic. 

 

 
Fotografia núm. 1 

 
 
 
 

 
Fotografia núm. 2 
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Fotografia núm. 3 

 
 
 
 

 
Fotografia núm. 4 
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Fotografia núm. 5 

 
 
 
 

 
Fotografia núm. 6 
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Fotografia núm. 7 

 
 
 
 

 
Fotografia núm. 8 
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1. Introducció. 

 

L’objecte del present document és establir i justificar les dades tècniques necessàries 

per realitzar la instal·lació del sistema d’enllumenat a la nova rotonda situada a la 

intersecció entre les carreteres B-422 i C-1410a, a Cardona. 

La il·luminació es defineix segons les “Recomendaciones para la Iluminación de 

Carreteras del Ministerio de Fomento” 

 

 

2. Criteris i sistemes d’il·luminació emprats. 

 

La luminància mitja adoptada i els factors d’uniformitat que es conseguiràn estàn 

d’acord amb allò que s’ha disposat pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo” al 

“Orden Circular NÚM.9. 1.-IC de mayo de 1964”, en quant a nivells de luminància i 

facors d’uniformitat es refereix. 

És per això que s’han estudiat les següents seccions tipus que es descriuen a 

continuació:  

- Secció tipus circular de radi interior de 11 metres i exterior de 18 metres. 

Calçada de 7 metres d’amplada amb voral interior de 2,1 metres i exterior de 

0,5 metres. 

 

2.1. Sistema d'il·luminació 

 

2.1.1. Elecció de font de llum 

 

Per al conjunt de l'enllumenat, seguint les recomanacions del MOPU i pel seu bon 

rendiment lluminós i la seva correcta reproducció del color, s'opta per llums de vapor 

de sodi alta pressió (VSAP) de: 

 

• 400W de potència, 48.000 lúmens de fluxos inicials. 

 

2.1.2. Elecció de lluminàries 

 

Per la il·luminació de la rotonda s'ha triat la lluminària: 

- Indalux ILD.o similar amb llums de 400W, carcassa d'alumini, reflector 

d'alumini, conjunt òptic amb segellat entre reflector i tancament de vidre corb 
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temperat transparent, obertura superior per accessos a equip elèctric i llum, 

sense aparells, unitat elèctrica muntada en carcassa inferior. 

 

S'empraran lluminàries tipus "cut-off" per a realitzar la il·luminació en el nou enllaç a 

causa del fet que són més adequades per a evitar l'enlluernament. 

 

 

2.1.3. Elecció de columnes 

 

S’empraran  una columna de 16 metres d'alçada. La base de la columna anirà 

col·locada al centre de la rotonda. 

 

2.1.4. Disposició de lluminàries 

 

Per a la il·luminació de la rotonda es disposaran els punts de llum al centre de la 

mateixa.  

La columna disposarà de 6 punts de llum de 400 W de potència. 

 

 

3. Instal·lació elèctrica 

 

Tota la instal·lació projectada té una tensió d'alimentació de 380V (trifàsica). 

 

Els conductors escollits són tots de coure unifilar amb aïllament de neoprè flexible, 

aptes per a una tensió màxima de 1000V en les canalitzacions subterrànies. Això és 

degut al fet que es minimitza el cost de reparació dels circuits en cas de ruptura o 

fallada d'algun dels conductors. Tanmateix, els conductors unifilars representen una 

major facilitat de manipulació i de realització de connexions, i també tenen una major 

capacitat de transmissió d'intensitats que les mànegues multipolars. 

 

La caiguda de tensió més desfavorable no excedirà del 3% de la tensió nominal (11,4 

V). 

 

En cada punt de llum s’ha previst una arqueta, en què es realitzarà la derivació a cada 

punt en la caixa de borns allotjada a la base de la columna i on, a més a més, estarà 

prevista la presa de terra. S'utilitzaran arquetes individuals de punt de llum de mesures 
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interiors de 0,4 x0,4x 0,80 m amb tapa d'acer de fosa i arquetes d'encreuament de 

calçada de mesures interiors 0,6 x0,6x0,85 m. 

 

3.1. Xarxa de terres 

 

Es realitzarà una xarxa de terres amb línia equipotencial de cable de 50 mm2 de 

secció, amb aïllament PVC de 750V de tensió nominal color verd-groc. Això es fa així 

ja que l'ocupació de coure nu és insuficient. Pel que fa a la utilització de piques 

individuals més el circuit equipotencial, té l'inconvenient fonamental que constitueix un 

element de dispersió de qualsevol fuga. 

La ubicació de la mateixa es realitzarà en la arqueta adossada a la fonamentació de la 

mateixa. 

 

4. Càlculs luminotècnics. 

 

Aquests càlculs luminotècnics tenen com a objectiu la justificació de les luminàncies en 

servei i uniformitats mitges i extremes que s’aconseguiran  en les diferents seccions 

amb el sistema d’il·luminació proposat. 

 

4.1. Sistema de càlcul. 
 

Segons les “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras del Ministerio de 

Fomento”, la classe d’il·luminació de la carretera es ME3. Li correspon doncs, els 

paràmetres següents: 
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• Lms ≥ 1,00 cd/m2 
• U0 ≥ 0,40 
• U1 ≥ 0,70 

 
Ja que el tram d’estudi és un punt singular, els nivells d’il·luminació ha de ser un grau 

superior als corresponents de la via, en aquest cas CE2. Així doncs, els criteris de 

selecció per a la il·luminació de la rotonda és el següent: 

 

 

• Ems ≥ 20 lux 

• Um ≥ 0,40 
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4.2. Resum de resultats. 

 

Els resultats obtinguts han estat els següents: 

 

- Característiques: 

 

o Columnes de 16 m d’alçada 

o Llum de Sodi AP400W 

o Disposició al centre de la rotonda 

o Inclinació respecte a la horitzontal de 30º 

 

- Resultats: 

 

o Ems = 20,58 lux 

o Um = 0,67 

 

Els valors de luminàncies són en servei, és a dir, després d’haver aplicat el factor de 

conservació per tots els conceptes de FC=0,70. 

Així doncs, es compleixen els requeriments en quant a il·luminació i uniforme mitges. 
 
 
5. Detalls lluminàries. 
 
Planta: 
 

 
Alçat: 
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1. Introducció. 

 

Aquest estudi de Gestió de Residus es realitza en resposta a l’entrada en vigor del 

“Real Decreto 105/2008”, de l’1 de Febrer, amb el què es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, i és d’obligat compliment que s’incloguin als 

Projectes Tècnics d’Obra i/o demolició. 

 

2. Antecedents. 

 

A les activitats de construcció i demolició, els residus generats no solen tenir 

característiques de perillositat, però si no es recullen de manera selectiva, la seva 

mescla pot donar lloc a diferents tipus de residus que, tot i no ser perillosos, poden 

provocar residus contaminats en el seu conjunt i això impediria sotmetre’ls a un 

adequat aprofitament . 

En aquest cas es pretén gestionar de forma correcta la gestió dels RCDs per mitjà 

d’activitats destinades a la seva adequació, segons les seves característiques, per tal 

de protegir la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient. 

D’acords amb la jerarquia de residus disposada al article 4 de la “Directiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo”, del 19 de Novembre del 2008, sobre els 

residus, i que deroga determinades Directives: 

 

- Prevenció 

- Preparació per a la reutilització 

- Reciclat 

- Valorització energètica 

- Eliminació 

 

3. Agents que intervenen en la producció de residus. 

 

3.1. Productor de residus. 

 

El promotor de les obres serà la persona o organisme que promogui la producció de 

residus. 
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3.2. Posseïdor de residus (Constructor) 

 

El posseïdor de residus es l’Empresa Contractista. 

 

3.3. Gestor de residus. 

 

Haurà de ser gestionat per una empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya. 

 

3.4. Direcció facultativa. 

 

Serà establerta pel Promotor. 

 

 

4. Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició 

generada a l’Obra. 

 

Els residus de construcció i demolició es caracteritzen per ser un grup de residus molt 

heterogenis. L’obra tracta de la realització d’una rotonda a la intersecció entre les 

carreteres C-1410a i B-422, a l’accés a la Vila de Cardona i l’estimació de residus 

estarà d’acord amb el “Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II 

PNRCD) 2007-2015”, text aprovat per “Acuero de Consejo de Ministros”, del 26 de 

Desembre de 2008. 

 

D’acord amb la “Lista Europea de Residuos” publicada per “Orden MAM/304/2002”, de 

8 de Febrer, i la correcció d’errors d’aquesta Ordre, publicada al “BOE” número 61, del 

12 de Març de 2002, s’enumeren els residus generats a l’obra. A continuació 

s’especifiquen els residus principals generats durant el desenvolupament del projecte 

constructiu, separant la fase de demolició i la fase d’execució. (Els residus considerats 

es marquen amb una “X”). 
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5. Càlcul de residus. 

 

Per a la realització d’aquest càlcul s’ha d’haver amidat correctament el volum de terres 

procedents de l’excavació i esbrossada, establert al projecte. D’aquesta manera, es 

podrà obtenir una estimació total dels residus produïts. 

A continuació, s’indiquen els pesos i volums per a cada residu de construcció: 
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6. Tractament i transport. 

 

A continuació, s’estableixen les operacions a realitzar a l’Obra d’acord amb els residus 

estimats. El nombre de gestors específics necessaris serà, com a mínim, els que 

corresponen a les categories de residus estimades a l’apartat núm. 4. 
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Queden, doncs, establertes les estimacions de residus produïts i el seu tractament i 

transport. 

 


