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1. Objecte del projecte 

El present projecte té per objecte la redacció del projecte constructiu que contempli la 

substitució de la intersecció existent entre la carretera de Barcelona (N-150) i el carrer 

de Tarragona per una rotonda a nivell per tal d’augmentar la seguretat, i en 

conseqüència la definició i valoració dels treballs necessaris per a l’execució de la 

esmentada rotonda. 

 

2. Descripció general de les obres 

L’actuació a la intersecció entre la carretera de Barcelona (N-150) i el carrer de 

Tarragona  consisteix en l’execució d’una rotonda a nivell per reordenar el transit 

substituint la intersecció existent. 

Aquest projecte inclou la realització de les següents obres: 

- L’execució de la rotonda permetrà reordenar la intersecció.  

- L’execució d’un nou paquet de ferms amb mescla o aglomerat bituminós a l’àmbit de 

la nova rotonda i del començament dels seus ramals d’entrada i sortida. A la resta de 

l’àmbit del projecte es preveu l’estesa d’una capa de rodament variable amb un màxim 

e 5 cm d’espessor per tal d’aconseguir una correcta transició entre la zona de caixa 

nova de paviment i la calçada existent i així adaptar correctament les marques vials i 

les barreres de seguretat a les zones on s’eliminen carrils. Aquesta nova estesa es 

realitzarà posteriorment al fresat del tram de via en qüestió. 

- Tots els elements de drenatge superficial definits al projecte com col·lectors, pous 

embornals, etc. 

- Col·locació dels sistemes de contenció de vehicles necessaris adaptats a la 

normativa vigent. 

- Senyalització horitzontal i vertical a tota la carretera dins l’àmbit de projecte. 

Les obres aquí definides afecten al terme municipal de Ripollet a la comarca del Vallès 

occidental. 
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3. Cartografia i topografia 

La cartografia bàsica en els diferent estudis associats a la definició d’aquest projecte, 

ha estat la cartografia topogràfica a les escales 1:50.000 i 1:5.000 facilitada per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

També s’ha emprat la topografia a escala 1:1.000 facilitada pel servei de planificació 

de la direcció general de carreteres del departament de territori i sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

4. Geologia i geotècnia 

En el present projecte constructiu només serà necessari un estudi geotècnic en la 
zona dels illots deflectors que hi ha avui en dia per tal de caracteritzar-ne el sòl, ja que 
en aquestes zones hi ha terreny natural.  

A la resta de trams només seria necessari una caracterització de la secció tipus actual 
i qualificar l’estat actual del material granular, per tal de poder-lo reutilitzar per l’obra. 

Com no es tenen dades de la geologia actual de la zona acceptarem que es trobarà el 
pitjor material, un sòl marginal o intolerable tal i com ho classifica la norma 6.1-IC 
secciones de firmes, així doncs, es dimensionarà el ferm tenint en compte aquestes  
característiques. 

 

5. Traçat 

A l’annex núm. 4 es descriuen les característiques geomètriques que defineixen el 

traçat, tant de la rotonda com dels vials d’accés a aquesta. 

Les dades de partida pel disseny del tronc són: 

 

           Xarxa: Actualment és competència de la Generalitat de 

Catalunya però passarà a ser competència de 

l’ajuntament de Ripollet considerant-la com a via urbana 

 Via:    Carretera convencional   

           Terreny:            Pla 

 Velocitat de projecte:  40Km/h 
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 IMD 2009:  13.880 vehicles/dia 

 % pesants:  5,92% 

 Encreuaments:  a nivell 

           Escala d’estudi:         1:500 

 

Secció tipus 

La secció tipus en la rotonda (Rot-1) consta de 1 carril de 8 metres d’ample amb voral 

interior  de 1 metre amb vorera de paviment de llambordins de formigó remuntable 

d’un metre en l’interior de la rotonda i voral exterior de 1,00m. La pendent en els 

terraplens és de 3H:2V. 

Els ramals de la carretera de Barcelona (N-150) que corresponen als eixos 2 i 4, tenen 

la mateixa secció de calçada. Amb 1 carril de 3,50 metres d’ample en un sentit i dos 

carrils de 3,5 m en l’altre amb vorals de 1,00 metre. 

El ramal del carrer de Tarragona (eix 1) té dos carrils per sentit de 3,5 metres i un voral 

de 1 metre. 
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Esquema dels eixos 

 Figura 1. Eixos de definició. 

 

A l’annex núm. 4 es detallen per a cada eix les seves característiques geomètriques 

tant en planta com en longitudinal. 

 

6. Moviment de terres 

A l’annex núm. 5 s’inclou l’estudi del moviment de terres del present projecte.  

Des del punt de vista del balanç de terres i tenint en compte que l’aprofitament del 

desmunt sota una carretera existent és del 90%, no seria necessària cap aportació de 

terres (terraplè de préstec) per l’execució del terraplè estructural. 

L’esplanada tindrà una categoria E3 per tenir un sòl considerat com a marginal o 

intolerable, ja que se’n desconeix la geologia existent.  
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En la base es col·locarà un mínim de 50 cm de sòl seleccionat tipus 2 i 30 cm de sòl 

estabilitzat tipus S-EST-3 d’acord amb la definició recollida a l’article 330 del PG-3 i 

amb una CBR≥ 10  a excepció de la capa superior que haurà de tindre un CBR≥12, tal 

com recull la norma 6.1-IC Secciones de firme editada pel Ministeri de Foment. 

 

7. Ferms 

A l’annex núm. 9 es justifiquen i detallen les seccions de ferm adoptades al present 

projecte que pel tronc i ramals dels enllaços s’han determinat en funció de la categoria 

de trànsit resultant T2. 

Així doncs s’han considerat els següents tipus de seccions: 

Secció tipus en el tronc 

La secció de ferm adoptada pel tronc de la carretera es la 231 corresponent a un tràfic 

T2 i una esplanada E3. La seva composició serà: 

 

                                              

Capa Tipus Gruix 

Trànsit AC 16 surf B60/70 S (S-12) 5 cm 

Red d’adherència  ECR-1 - 

Capa intermèdia AC 22 bin B60/70 S (S-20) 7 cm 

Reg d’adherència ECR-1 - 

Base AC 22 base B60/70 S (G-20) 8 cm 

Reg d’imprimació ECI - 

Base granular Tot-u artificial 25 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Taula 1. Secció del ferm al tronc 
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Per la capa de trànsit  es farà servir una capa de 5 centímetres de mescla bituminosa 

en calent tipus AC 16 surf B60/70 S (S-12)amb les següent característiques: 

Lligant tipus B60/70. 

La densitat de la mescla serà de 2,4 t/m3. 

Per la capa intermèdia  es farà servir una capa de 7 centímetres de mescla bituminosa 

en calent tipus AC 22 Bin B60/70 S (S-20) amb les següent característiques: 

Lligant tipus B60/70. 

La densitat de la mescla serà de 2,4 t/m3. 

La capa base tipus AC 22 base B60/70 S (G-20) serà de 8 centímetres d’espessor i 

comptarà amb les següents propietats: 

Lligant tipus B60/70. 

La densitat de la mescla serà de 2,4 t/m3. 

La capa de tot-u artificial serà de 25 centímetres i contarà amb les següents 

caracteritzacions: 

Complirà les prescripcions recollides en l’article 510 del PG-3.  

La compactació exigida serà del 100% del P.M. 

Secció tipus als vorals 

La secció de ferm pels vorals serà la mateixa que en el tronc ja que segons la 

instrucción 6.1-IC el ferm dels vorals d’amplada no superior a 1,25 m serà, per raons 

constructives, la prolongació del ferm adjacent. La seva execució serà simultània, 

sense junta longitudinal entre el tronc i els vorals. 

Reforç de ferm 

En aquelles zones on la rasant del nou traçat discorri a una rasant propera a la 

carretera actual i sobre ferm vell s’efectuarà un fresat per posteriorment executar una 

nova capa de rodament. Les característiques d’aquesta capa seran les mateixes que 

les del tronc: 
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Capa Tipus Gruix 

Trànsit AC 16 surf B60/70 S (S-12) Variable 

Red d’adherència  ECR-1 sobre ferm vell - 

FERM ACTUAL 

                                         Taula 2: Secció de reforç de ferm 

 

Per la capa de trànsit  es farà servir una capa de màxim 5 centímetres de mescla 

bituminosa en calent tipus AC 16 surf B60/70 S (S-12) amb les següent 

característiques: 

Lligant tipus B60/70. 

La densitat de la mescla serà de 2,4 t/m3. 

 

8. Drenatge 

A l’annex núm. 6 Climatologia i Hidrologia i drenatge es justifica el dimensionament de 

les obres de drenatge. 

 

9. Senyalització i sistemes de contenció 

La senyalització s’ha projectat seguint les recomanacions de les normes 8.1-IC 

Señalización Vertical, i 8.2-IC Marcas Viales.  

Per a la senyalització provisional de les obres s’han seguit les recomanacions i les 

normes de la instrucció 8.3-IC Señalización de Obras. 

De l’anàlisi del inventari de barreres s’han estudiat els llocs on caldrà col·locar noves 

barreres de seguretat així com els trams on s’han de canviar els suports de les 

barreres existents, els seus terminals o el sistema complert. 
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Les actuacions previstes al projecte són: 

Nova senyalització vertical de codi. 

Nova senyalització vertical d’orientació. 

Pintat de marques vials a la calçada. 

Col·locació de barrera de seguretat metàl·lica semirígida en un total de 4 m  

En l’annex núm. 11 Senyalització, abalisament i defenses, es recullen les 

característiques de la senyalització vertical, horitzontal i dels sistemes de contenció de 

vehicles. 

 

10. Enllumenat 

Al present projecte s’ha previst la il·luminació de la zona corresponent a la rotonda 

mitjançant 4 bàculs de 9 metres d’alçada, la qual cadascuna portarà una bombeta de 

vapor de sodi d’alta pressió tubular de 150 W, a banda de les existents, que també 

s’han tingut en compte alhora de calcular la il·luminació mitjana necessària que s’ha de 

tenir a la rotonda i als ramals d’accés a aquesta. 

A l’annex núm. 12 il·luminació, del present projecte, se’n detallen els criteris i els 

càlculs, 

El manteniment i conservació d’aquest enllumenat anirà a càrrec l’Ajuntament de 

Ripollet. 

 

11. Jardineria 

S’ha previst enjardinar la rotonda amb barreja de gespa. L’enjardinament no té previst 

un sistema de reg. L’Ajuntament de Ripollet es farà càrrec del manteniment i la 

conservació de la mateixa.  

La base de la rotonda quedarà reblerta amb el material d’aportació de la pròpia obra i, 

sempre hi quan sigui un material granular drenant.  
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12. Pla d’obra 

En compliment  de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 

del Sector Públic, s’elabora l’Annex núm. 14, on s’estudia amb caràcter indicatiu el 

possible desenvolupament de les obres. 

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 5 

mesos. 

 

13. Organització de les obres 

Per dur a terme l’execució de les obres, com a criteri general, en les obres del tronc es 

restringirà el trànsit i no caldrà realitzar talls de calçada completa, ja que els treballs 

està previst que es desenvolupin ocupant una part de la calçada, podent discórrer el 

trànsit per la calçada lateral i per l’altre part mentre duri el tall en la primera. 

D’aquesta forma es preveuen cinc fases per tal d’aconseguir l’execució de la totalitat 

de les obres previstes al present projecte. Aquestes fases i els seus corresponents 

plànols explicatius es desenvolupen a l’annex núm. 13 Organització de les obres del 

present projecte. 

Durant la execució de tots els treballs s’adoptaran les mesures necessàries per 

executar la senyalització i l’abalisament del trànsit. Aquestes vindran regulades pels 

criteris establerts a  la Norma 8.3-IC Señalización de Obras. 

 

14. Expropiacions 

Amb la realització de les obres del present projecte constructiu, no es preveu cap tipus 

d’expropiació a cap privat.  

Les obres afectaran de forma provisional algunes zones de domini públic com pot ser 

la modificació de l’acera actual o bé la part frontal del CUAP Ripollet, que s’utilitzarà 

com a zona d’aplec de material de l’obra, on es col·locaran els contenidors i els 

sanitaris, ja que es la millor àrea alhora de realitzar les necessàries entrades i sortides 

amb els camions.  
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D’altra banda la el usuaris del CUAP, mantindran la possibilitat de poder aparcar en 

cas que vinguin d’urgència ja que hi ha un pàrquing a s sota del CUAP.   

 

15. Serveis afectats 

S’han estudiat dins el projecte les afeccions, reposicions i la valoració dels diferents 

serveis existents que es detallen a l’annex núm. 10. 

Els serveis que queden afectats són els següents: 

- Línies i canalitzacions telefòniques. 

- Enllumenat públic. 

- Conduccions de gas. 

- Xarxa de sanejament. 

 

16. Justificació de preus 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC-

BEDEC (2010), realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 

mercat. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 

 

17. Revisió de preus 

En compliment  del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 

articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 

Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no 

excedeix a 12 mesos, no te revisió de preus. 
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18. Classificació del contractista 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36, i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 

12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions públiques, i de l’article 54 de la llei 30//2007 de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser 

exigida als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució de les obres: 

Grup G 

Subgrup 4 

Categoria c 

 

Classificació del contractista corresponent al capítol de Ferms i Paviments, del 

pressupost document 4 del present projecte constructiu. 

 

19. Seguretat i salut 

En compliment de l’article 4t del reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 

Públic, en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut dins l’annex núm. 

15 

El pressupost de Seguretat i Salut puja a la quantitat de CINC MIL SETANTA-

QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (5.074,74 €), import que queda 

reflectit com a partida alçada al Pressupost d’Execució Material. 

 

20. Gestió de residus 

L’annex núm. 16  Gestió de residus , té per objecte definir la tipologia, quantitat i gestió 

de residus de la construcció de la rotonda a Ripollet, d’acord amb allò que estableix el 

Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició 
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S’ha de precisar que les terres no contaminades queden excloses de l’àmbit 

d’aplicació d’aquest Reial Decret, tal com s’especifica en el seu article 3, punt 1a.  

Per tant, la reutilització de les terres sobrants és un aspecte tractat en l’apartat  de 

mesures correctores. 

 

21. Control de qualitat 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla d’assaigs per a l’execució 

de les obres. A l’annex núm. 22 Pla de Control de Qualitat, queda reflectit la proposta 

del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 

quantitat d’assaigs a realitzar. 

Durant l’execució de l’obra, la direcció d’obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla del control de qualitat. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 

laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat 

hauran d’estar acreditats en els següents apartats: 

 

1. Grup d’àmbits del formigó estructural (EH) 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 

 

3. Grup d’àmbits de vials (VS) 

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
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L’import total dels treballs de control de qualitat sense IVA puja a la quantitat de CINC 

MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS (5.898 €). 

Per tant el percentatge del pressupost del control de qualitat respecte del PEC sense 

IVA del pressupost de l’obra es del 2,64 %. 

A l’annex núm. 17 es detallen tots els aspectes. 

 

22. Declaració d’obra complerta 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que 

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

Públiques, i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 

Públic, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a 

l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun 

dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser 

lliurada a l’ús general. 

 

23. Pressupost per al coneixement de l’administració 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració es desglossa com segueix: 

 

 

El Pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de CENT 

VUITANTA-SET MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS 

CÈNTIMS (187.679.22 €). 
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El Pressupost d’execució per contracta de l’obra ascendeix a la quantitat de DOS-

CENTS SEIXANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DISET 

CÈNTIMS (263.539,17 €). 

 

El Pressupost per a coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de DOS-

CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DISET 

CÈNTIMS (273.539,17 €). 

 

24. Documents que integren el projecte 

Document I: memòria i annexes 

Memòria 

Annex núm. 0: Antecedents i raó de ser 

Annex núm. 1: Territori 

Annex núm. 2: Cartografia i Topografia 

Annex núm. 3: Geologia i geotècnia  

Annex núm. 4: Traçat 

Annex núm. 5: Moviment de terres 

Annex núm. 6: Climatologia i Hidrologia i Drenatge 

Annex núm. 7: Planejament 

Annex núm. 8: Trànsit 
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Annex núm. 9: Ferms i paviments 

Annex núm. 10: Serveis afectats 

Annex núm. 11: Senyalització, abalisament i defenses 

Annex núm. 12: Il·luminació 

Annex núm. 13: Organització de les obres 

Annex núm. 14: Pla d’obra 

Annex núm. 15: Seguretat i Salut. 

Annex núm. 16: Gestió de residus 

Annex núm. 17: Control de qualitat 

Annex núm. 18: Justificació de preus 

Annex núm. 19: Pressupost coneixement administració 

Annex núm. 20: Fotografies 

Annex núm. 21: Alternatives 

 

Document II: Plànols 

 

Document III: Plec de condicions 

 

Document IV: Pressupost 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 
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Resum del pressupost  

Últim full 

25. Conclusió 

Per tractar-se d’una obra completa susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i donat 

que comprèn tots els elements per la utilització de les obres, reuneix tot el que demana 

l’article 125 del Reglament de la llei de contractes de les administracions públiques 

RDL 2/2000 i RD 1098/2001 

Constant el present projecte dels documents preceptius es considera degudament 

justificat. 

 

Barcelona, juny de 2012 

L’Enginyer autor del projecte 

 

 

Gustau Sardà Benguerel 

Enginyer de la construcció 
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1. Antecedents 

1.1 Situació de la N-150 i la C-58 

El projecte el qual tracta aquest document s’ubica a la nacional N-150, o coneguda 

també com a carretera de Barcelona, al terme municipal de Ripollet, comarca del 

Vallès Occidental. Aquesta carretera inicialment era competència del Ministeri de 

Foment, la qual la va traspassar a la Generalitat de Catalunya, però actualment s’està 

traspassant per trams als ajuntaments locals, d’aquesta manera avui dia, el primer 

tram de la carretera pertany al terme municipal de Moncada i Reixac, i amb uns dies el 

terme municipal de Ripollet tindrà el seu. Amb aquests traspassos la carretera es 

considera com a una via urbana. Aquesta té una longitud total de 25 Km i, unint les 

poblacions de Barcelona amb Terrassa, inicia el seu recorregut en l’enllaç de la C-17 

al costat de la població de Moncada i Reixac i travessa les poblacions de Cerdanyola 

del Vallès, Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell i finalitza a Terrassa Figura 1. 

 

 

Per altra banda, la carretera C-58 o coneguda com a Autopista del Vallès, neix de la 

recomanació que fa el Banc Mundial el qual va concedí un crèdit de 30 milions de 

Figura 1. Recorregut de la N-150 i la C-58, entre d’altres, pels diferents municipis. 
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dòlars per a la seva construcció. Així, aquesta va començar a ser construïda al 1970 i 

tres anys més tard es va posar per primera vegada en funcionament.  

Inicialment, va rebre la denominació d'autopista B-29 i posteriorment s'anomenà A-18, 

però va tornar a canviar de nom quan el departament del Servei de Transit de 

Catalunya, gestionat per la Generalitat de Catalunya, li va donar finalment el nom que 

té actualment. 

La carretera C-58, essent una carretera secundària ja que la principal és la C-16 que 

va de Barcelona fins a Manresa i Berga, és una autovia de 39 Km de longitud que 

uneix les poblacions de Barcelona amb Sabadell i Terrassa i, tot i ser una via 

secundària, és un dels eixos viaris més transitats de Catalunya, atesa l'entitat 

demogràfica i econòmica de les poblacions per les quals discorre aquesta via. 

Amb la construcció d’aquesta s’aconsegueix descongestionar els municipis per on 

passava la N-150 millorant-ne així la seguretat d’aquests reduint notablement el trànsit, 

ja que anteriorment era la única forma d’enllaçar el diversos municipis amb la ciutat de 

Barcelona. 

 

1.2 Situació actual de la intersecció 

La situació actual de la intersecció entre la carretera de Barcelona (N-150) i el carrer 

de Tarragona es troba resolta mitjançant uns illots deflectors i uns carrils de canvi de 

direcció.  

El carrer Tarragona té un pendent descendent, aproximadament del 1.8% mesurada a 

l’eix del carrer, cap a la carretera de Barcelona (N-150) i pel que fa a la carretera de 

Barcelona (N-150) té un lleuger pendent ascendent, aproximadament del 0.5% 

mesurada a l’eix de la carretera, amb sentit de sud-est a nord-oest, és a dir, de 

Barcelona a Terrassa. 

El carrer de Tarragona és de doble sentit amb un únic carril per sentit però quan 

s’acosta a la intersecció amb la carretera de Barcelona (N-150) es bifurca en dos 

carrils; un carril que manté la direcció per a poder fer el gir cap a l’esquerra(1), direcció 

sud-est, cap a Barcelona controlat mitjançant un semàfor i un STOP pintat a la 

carretera i l’altre carril gira cap a la dreta (2), direcció nord-oest, cap a Barberà del 

Vallès, on aquest últim acaba sent un carril abotzinat a dos, amb senyals de cediu el 

pas pintats a la carretera per a cada carril a més d’un semàfor Figura 2. 
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La carretera de Barcelona (N-150) és de doble sentit, amb trams en que un sentit té 

dos carrils de circulació i l’altre només un, i al revés o bé un únic carril per cada sentit 

amb carrils per a realitzar un canvi de direcció. 

Així doncs, en la zona d’estudi, circulant  amb sentit de sud-est a nord-oest, és a dir, 

arribant des de Barcelona a Ripollet, hi ha dos carrils per aquest sentit de circulació 

dels quals el central és per a seguir recte (3), cap a Barberà del Vallès, controlat per 

un semàfor i el lateral obliga a girar a la dreta pel carrer Tarragona (4), direcció al nucli 

urbà de Ripollet, on en el qual hi ha un senyal de cediu el pas pintat a la carretera a 

més d’un semàfor Figura 2. 

 

 

Pel que fa a l’altre sentit de circulació de la carretera de Barcelona (N-150), de nord-

oest a sud-est, és a dir, de Barberà del Vallès a Barcelona, ens trobem també dos 

carrils per sentit, el carril lateral és per a seguir recte (5), cap a Barcelona, controlat per 

Figura 2. Situació actual de la intersecció entre la carretera de Barcelona (N-150) i el carrer de Tarragona. 

2 

1 

4 

3 
 

5 

6 
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Figura 3. Plànol del parc Maria Regordosa, el Massot i del centre mèdic CUAP de Ripollet. 

un semàfor i el carril central és per a poder fer el gir a l’esquerra cap al carrer 

Tarragona (6), direcció al nucli urbà de Ripollet, el qual està controlat per un semàfor i 

un senyal de cediu el pas pintat a la carretera Figura 2. 

 

1.3 Entorn de la intersecció 

Actualment, a la zona on es vol construir la rotonda, al costat esquerra de la carretera 

de Barcelona (N-150), amb sentit de sud-est a nord-oest, es troba urbanitzada amb 

edificis d’una i dues plantes, amb un vorera pels vianants i a més un pàrking per a 

poder aparcar els cotxes en fila. 

Al costat dret de la carretera de Barcelona (N-150), per on arriba el carrer de 

Tarragona, es troba el parc de Maria Regordosa i per l’altra banda el parc Massot i el 

centre mèdic d’atenció primària (CUAP) el qual consta d’un pàrking públic.  

El parc de Maria Regordosa va ser dissenyat pel Sr. J. Henrich i executat l’any 2007 

amb un total de 8.250m2, on quasi tota la seva superfície es troba arbrada Figura 3. 
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El parc Massot és de dimensions més grans que el de Maria Regordosa, amb una 

zona arbrada paral·lela al riu Sec i al riu Ripoll, de punta arrodonida i és un excel·lent 

mirador al riu Ripoll, el turó de Moncada i la Serralada de Marina, entre d’altres zones. 

A l’entorn d’aquest parc hi torbem dos riu el riu Sec i el riu Ripoll.  

El riu Sec neix al municipi de Matadepera, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del 

Munt i l'Obac, i travessa el Vallès fins a desembocar el riu Ripoll. Actualment el seu 

cabal oscil·la entre els 35.000 i els 45.000 m3/dia degut a que constitueix un abocador 

de les aigües residuals domèstiques, industrials i dels equipaments dels municipis 

situats al seu entorn que utilitzen majoritàriament aigua procedent de la conca del Ter.  

El riu Ripoll neix al sot del Galí, a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç 

Savall a 640 metres d'altitud dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i té 

una longitud total de 39,2Km. Va cap al sud entre les serres del Farell i Sant Llorenç 

del Munt, passant per Sant Feliu del Racó, Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del 

Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, fins a desembocar al riu Besòs. 

 

2. Raó de ser del projecte 

En aquest projecte constructiu s’analitza la intersecció actual que hi ha entre la 

carretera de Barcelona (N-150) i el carrer de Tarragona situats al terme municipal de 

Ripollet i s’avalua la possibilitat de millorar-ne la mobilitat mitjançant una rotonda la 

qual es dissenya amb el traçat més adequat i les especificacions d’acord amb la 

instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya (2006), 

així com les normes, Norma 3.1 IC i Norma 6.1 IC del ministeri de foment.  

 

2.1 Modificació puntual del Pla general del municipi de Ripollet 

Aquesta en resultaria molt justificada ja que amb l’aprovació, per part de la Generalitat 

de Catalunya, de la modificació puntual del Pla general metropolità del sector 

discontinu Redosa-Vallençana  amb número d’expedient 2005 / 020168 / M i amb data 

d’aprovació 12/01/2009 es té l’intenció de construir un sector residencial anomenat el 

sector Redosa-Sivis el qual suposarà la construcció de 535 habitatges dels quals 105 

pertanyen a l’àrea dels anomenats edificis Sivis. A més també es preveu la construcció 

d’un nou hospital. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Matadepera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_de_Sant_Lloren%C3%A7_del_Munt_i_l%27Obac
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_de_Sant_Lloren%C3%A7_del_Munt_i_l%27Obac
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Ripoll
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ter
http://ca.wikipedia.org/wiki/Granera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Lloren%C3%A7_Savall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Lloren%C3%A7_Savall
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_Natural_de_Sant_Lloren%C3%A7_del_Munt_i_l%27Obac
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Farell&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Lloren%C3%A7_del_Munt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Lloren%C3%A7_del_Munt
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Feliu_del_Rac%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castellar_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sabadell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barber%C3%A0_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barber%C3%A0_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ripollet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montcada_i_Reixac
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Bes%C3%B2s
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El sector Redosa-Sivis se situa a l’oest del terme municipal de Moncada i Reixac. Al 

nord limita amb el terme municipal de Ripollet, i a l’oest i al sud amb el de Cerdanyola 

del Vallès Figura 4. 

 

 

A més, es contempla una reserva de sòl per a l’establiment d’un equipament de nova 

creació de caràcter supramunicipal i una altra reserva de sòl per a l’establiment d’un 

equipament de nova creació de caràcter local. 

Així doncs, malgrat que es pretendrà construir altres punts de contacte amb el municipi 

de Ripollet, a banda del carrer Tarragona, i repartir els desplaçaments amb altres vies, 

tal i com es diu a la memòria de la modificació puntual, amb la construcció d’aquest 

sector es produirà un increment en els desplaçaments diaris afectant indirectament a 

la zona del projecte.  

Figura 4. Proposta de la nova ubicació del futur sector Redosa-Sivis. 

Zona del projecte 
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Als desplaçaments actuals, s’haurà d’incloure els desplaçaments futurs de les 

persones residents al sector que hagin d’anar a treballar als municipis veïns com 

Barberà o Badia del Vallès, Cerdanyola de Vallès i Ripollet, així com, entre d’altres 

serveis públics, es pretendrà crear dues línies d’autobús, les quals començaran el seu 

recorregut al centre del sector. La primera Línia 1 anirà des del sector Redosa-Sivis al 

municipi de Barberà del Vallès la qual farà uns 8,3 Km de longitud i travessarà els 

municipis de Cerdanyola i Badia del Vallès. La segona Línia 2 anirà des del sector 

Redosa-Sivis al municipi de Moncada i Reixac la qual farà uns 5,5 Km i des del sector, 

en sentit de sud-est a nord-oest, girarà pel carrer Tarragona per a continuar el seu 

recorregut dins el municipi de Ripollet i passarà per la zona de El Masrampinyó fins a 

finalitzar el seu trajecte. 

 

2.2 Recomanacions del Pla local de seguretat viària  

El Pla local de seguretat viària de Cerdanyola del Vallès, realitzat al juny de 2008, 

analitza els accidents d’anys anteriors en les zones més conflictives del municipi i fa un 

anàlisi d’aquestes esmentant les seves mancances i recomanant-hi, en alguns casos 

les possibles solucions o alternatives per tal de poder-ne reduir l’accidentalitat.  

Així a l’Annex 1: Fitxes de punts i trams de concentració d’accident, d’aquest pla local  

es troba continguda i analitzada la intersecció del projecte Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Intersecció entre la carretera de Barcelona (N-150) i carrer Tarragona (arribant per l’esquerra). 
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En aquest pla local es recomana, la construcció d’una rotonda per a millorar-ne la 

seguretat viària Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Millores a aconseguir amb la rotonda 

Per aquests motius la rotonda del projecte no només en quedaria justificada sinó que 

fins i tot en podria ser necessària en un futur pròxim. 

Amb la creació d’aquesta rotonda es millorarà la mobilitat en aquest punt, de forma 

que les persones que circulin pel carrer Tarragona i vulguin anar tant a Barcelona, com 

a Cerdanyola del Vallès o a Barberà del Vallès no hagin d’esperar més que el temps 

causat per la restricció de cedir el pas que hi ha en una rotonda quan hi circula algú 

per dins, el mateix succeirà per aquelles persones que vinguin de Barberà del Vallès o 

Cerdanyola del Vallès, i normalment utilitzen el carrer Tarragona per anar a Ripollet. 

Així doncs, amb aquesta infraestructura es facilitarà i millorarà la comunicació entre els 

pobles veïns. A més la creació d’aquesta infraestructura es reduirà notablement les 

Figura 6. Proposta de rotonda del pla local de seguretat viària. 

Carretera de Barcelona (N-150) 
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caravanes i les retencions que normalment hi ha per la carretera de Barcelona (N-150) 

a causa dels semàfors, i els carrils de canvi de direcció. 

D'aquesta manera amb el condicionament de la nova rotonda es pretén, a més de 

millorar la mobilitat, millorar la qualitat de vida de les poblacions pròximes i millorar les 

condicions de conducció dels conductors tant si estan únicament de pas com si són 

assidus a aquesta intersecció. 
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*Dades extretes de l’afiliació a la seguretat social durant el 2011. 

1. Introducció 

En aquest annex es pretén donar una imatge general del territori on se situarà la 

rotonda del projecte, presentant en primer lloc la comarca del Vallès Occidental i 

posteriorment el terme municipal de Ripollet, determinant-ne l’estat actual de la 

situació demogràfica sense entrar en anàlisis estrictes, però intentant reflectir quins 

poden ser els principals trets i condicions que presenta el territori. 

 

2. El territori 

La zona que és objecte del present projecte es troba al municipi de Ripollet, a la 

comarca del Vallès Occidental. 

 

2.1 La comarca: Vallès Occidental 

L’àmbit d’actuació del present estudi se situa a la comarca del Vallès Occidental, la 

qual té una superfície de 583,1 Km2 (dada del 2011). Tot seguit s’analitzen les 

principals característiques demogràfiques i econòmiques de la comarca. 

Característiques demogràfiques (dades del 2011): 

La comarca del Vallès Occidental té 892.260 habitants amb una densitat de població 

de 1.530,1 habitants/km2, amb un creixement total del 7,81 on el creixement natural 

ocupa un 5,76 i el creixement migratori un 2,04 (taxa bruta per 1.000 habitats. 2010). 

Així doncs, durant el 2010 van arribar 9.009 persones, on aproximadament el 90% 

provenien de fora de la Unió Europea. 

Els llocs de naixement de la població del Vallès Occidental han estat majoritàriament a 

Catalunya, amb 583.606 persones, posteriorment a la resta d’Espanya amb 189.199 

persones i per últim a l’estranger amb 119.455 persones.  

Característiques econòmiques (dades del 2011): 

Amb un total de 330.912 persones ocupades*, el sector més important a la comarca és 

el sector serveis que suposa el 69,26% amb 229.174 persones, seguit per la indústria 

amb un 23,72% amb 78.532 persones, la construcció amb un 6,9% amb 22.821 

persones i per últim l’agricultura amb un escàs 0,12%, un sector casi inexistent amb 

385 persones. En els darrers anys s’ha produït un descens força significatiu del pes 

del sector de la construcció a causa de la forta crisis de la construcció, tanmateix el 

sector de la indústria ha sofert un descens al mateix temps que s’ha incrementat el 

pes del sector serveis. 
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*Dades extretes de l’afiliació a la seguretat social durant el 2011. 

 

2.2 Característiques municipals 

La zona de projecte es troba ubicada al terme municipal de Ripollet, a la comarca del 

Vallès Occidental, la qual té una superfície de 4,3 Km2 (dada del 2011). Tot seguit 

s’analitzen les principals característiques demogràfiques i econòmiques del municipi. 

Característiques demogràfiques (dades del 2011): 

El terme municipal de Ripollet té 37.348 habitants amb una densitat de població de 

8.625,4 habitants/km2, amb un creixement natural el 2010 de 291 persones (476 

naixements i 185 defuncions) i 496 persones que van immigrar, on aproximadament el 

93% provenien de fora de la Unió Europea.  

Els llocs de naixement de la població de Ripollet han estat majoritàriament a Catalunya 

amb 22.825 persones posteriorment a la resta d’Espanya amb 9.443 i finalment a 

l’estranger amb 5.080 persones. 

Característiques econòmiques (dades del 2011): 

Amb un total de 7.807 persones ocupades*, el sector més important del municipi és el 

sector serveis que suposa el 62,11% amb 4.849 persones, seguit per la indústria amb 

un 27,96% amb 2.183 persones, la construcció amb un 9,89% amb 772 persones i per 

últim l’agricultura amb un escàs 0,04%, un sector casi inexistent amb només 3 

persones. En els darrers anys s’ha produït un descens força significatiu del pes del 

sector de la construcció a causa de la forta crisis de la construcció, tanmateix el sector 

de la indústria ha sofert un descens al mateix temps que s’ha incrementat el pes del 

sector serveis. 
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1. Introducció  

El present annex consisteix en la descripció i exposició de la cartografia i topografia 

utilitzada durant l’elaboració del present projecte constructiu. 

 

2. Descripció de la cartografia 

La cartografia bàsica en els diferent estudis associats a la definició d’aquest projecte, 

ha estat la cartografia topogràfica a les escales 1:50.000 i 1:5.000 facilitada per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). També s’ha emprat la topografia a escala 

1:1.000 facilitada pel servei de planificació de la direcció general de carreteres del 

departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

En la cartografia a escala 1:5.000 (topogràfic i ortofotomapa) de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC), s’han emprat els fulls 289-121 i 289-120 que inclouen gran part del 

municipi i la zona del projecte i utilitzats en els plànols de situació del municipi.  

La informació digitalitzada dels plànols a escala 1:1.000, ha estat el suport per a la 

realització dels càlculs corresponents a l’annex de traçat, i ha permès l’elaboració dels 

perfils longitudinals i transversals de la variant, i per la realització dels càlculs 

d’amidaments tant de moviment de terres com de material a emprar per a la 

construcció de la mateixa. 
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1. Introducció 

Aquest annex pretén caracteritzar la geologia de la zona del present projecte, ja que 
un estudi geològic i geotècnic permet la caracterització del terreny, de forma que 
l’elecció de la configuració de l’esplanada es pugui fer amb un criteri òptim. 
 
 
2. Geologia  
 
En el nostre cas només serà necessari un estudi geotècnic en la zona dels illots 
deflectors que hi ha avui en dia per tal de caracteritzar-ne el sòl, ja que en aquestes 
zones hi ha terreny natural Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com no es tenen dades de la geologia actual acceptarem que es trobarà el pitjor 
material, un sòl marginal o intolerable tal i com ho classifica la norma 6.1-IC secciones 
de firmes. 
 
D’altra banda, pel que fa a la resta, no serà necessari una caracterització del tipus de 
paviment, més que la necessària per altres càlculs com són els dels residus generat 
per l’obra, els de moviments de terres, entre d’altres, tenint la possibilitat de poder 
obtenir material adequat de la pròpia obra ja que la solució final consisteix en 
l’aplicació de nou del paquet de ferms i l’esplanada 
 
En el present projecte constructiu, al no disposar de dades de la deflexió existent de la 
carretera de Barcelona (N-150) ni del carrer de Tarragona, s’ha optat per a la 
construcció de nou de tot el paviment tant a la rotonda com les vies d’accés a aquesta. 
 
 
 
 

Figura 1. Situació actual dels illots deflectors. Carrer Tarragona (1), Carretera de Barcelona (2). 
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1. Introducció 

En aquest annex és defineix el traçat en planta i en longitudinal dels eixos que 

defineixen la rotonda objecte d’estudi del present projecte constructiu.  

Aquest s’han extrets després de fer-ne els càlculs mitjançant el programa informàtic 

Wh (conegut col·loquialment com a Cunillera, nom del creador). 

 

2. Definició dels eixos 

La següent figura mostra els eixos definits per a confeccionar la rotonda. 

 

Figura 1. Eixos de definició.  
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3. Llistat d’eixos en planta 

Rot-1 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000  100.531  429226.021  4593870.473 360.8790   -16.000 
                                 429212.948  4593861.248 
 
  2   CIRC.   1100.531    0.000  429226.021  4593870.473 360.8793   -16.000 
                                 429212.948  4593861.248 
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 Eix-01 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000   46.979  429226.021  4593870.473  63.8078  -630.000 
                                 428886.846  4594401.378 
 
  2   CIRC.   1046.979    0.000  429264.631  4593897.217  59.0605  -630.000 
                                 428886.846  4594401.378 
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 Eix-01-d 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000   22.946  429228.552  4593857.707  14.2055    30.000 
                                 429257.809  4593851.068 
 
  2   CIRC.   1022.946    0.000  429241.298  4593876.116  62.8976    30.000 
                                 429257.809  4593851.068 
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 Eix-01-e 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000    2.798  429237.445  4593881.960 262.8994   636.500 
                                 428887.152  4594413.399 
 
  2   CIRC.   1002.798   19.674  429235.105  4593880.425 263.1793    25.000 
                                 429221.439  4593901.359 
 
  3   CIRC.   1022.472    0.000  429216.262  4593876.901 313.2781    25.000 
                                 429221.439  4593901.359 
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 Eix-02 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA   1000.000    5.149  429165.540  4593897.783 149.8154     0.000 
                                      0.000        0.000 
 
  2   CIRC.   1005.149   38.886  429169.191  4593894.153 149.8154  -135.000 
                                 429264.373  4593989.889 
 
  3   CIRC.   1044.035    0.000  429200.309  4593871.058 131.4778  -135.000 
                                 429264.373  4593989.889 
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 Eix-02-d 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA   1000.000   17.545  429178.762  4593876.598 141.1973     0.000 
                                      0.000        0.000 
 
  2   CIRC.   1017.545    8.732  429192.760  4593866.020 141.1973    11.417 
                                 429185.877  4593856.911 
 
  3   CIRC.   1026.278    0.000  429197.151  4593858.717 189.8880    11.417 
                                 429185.877  4593856.911 
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 Eix-02-e 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000   25.870  429211.229  4593877.155 293.1405    35.000 
                                 429207.465  4593911.952 
 
  2   CIRC.   1025.870    2.404  429186.805  4593883.700 340.1955   132.146 
                                 429264.807  4593990.369 
 
  3   CIRC.   1028.273    0.000  429184.878  4593885.136 341.3534   132.146 
                                 429264.807  4593990.369 
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 Eix-04 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA   1000.000    8.908  429219.759  4593846.769 164.1971     0.000 
                                      0.000        0.000 
 
  2   CIRC.   1008.908   31.623  429224.509  4593839.233 164.1971  -140.000 
                                 429342.946  4593913.883 
 
  3   RECTA   1040.531   20.468  429244.236  4593814.604 149.8171     0.000 
                                      0.000        0.000 
 
  4   RECTA   1061.000    0.000  429258.751  4593800.172 149.8171     0.000 
                                      0.000        0.000 
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 Eix-04-d 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000    9.366  429236.377  4593834.262 359.2268   128.300 
                                 429339.250  4593910.930 
 
  2   CIRC.   1009.366   16.133  429231.059  4593841.969 363.8740    20.000 
                                 429247.924  4593852.719 
 
  3   CIRC.   1025.499    0.000  429228.494  4593857.457  15.2263    20.000 
                                 429247.924  4593852.719 
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 Eix-04-e 
 
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   CIRC.   1000.000    8.960  429210.333  4593845.463 110.4571    11.896 
                                 429208.387  4593833.727 
 
  2   RECTA   1008.960   17.107  429217.834  4593840.958 158.4081     0.000 
                                      0.000        0.000 
 
  3   CIRC.   1026.067   19.033  429228.232  4593827.374 158.4081  -139.860 
                                 429339.290  4593912.385 
 
  4   CIRC.   1045.101    0.000  429240.792  4593813.093 149.7445  -139.860 
                                 429339.290  4593912.385 
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4. Llistat d’eixos en longitudinal 
 
ROT-1 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.000         1.100 
 
     TANGENT ENTRADA     1033.055      66.364         1.100 
  1  VERTEX              1044.555      66.490     -1000.000 
     TANGENT SORTIDA     1056.055      66.352        -1.200 
 
     TANGENT ENTRADA     1086.885      65.982        -1.200 
  2  VERTEX              1092.635      65.913       500.000 
     TANGENT SORTIDA     1098.385      65.976         1.100 
 
          P.K. FINAL     1100.531      66.000         1.100 
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EIX-01 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.000        -1.500 
 
     TANGENT ENTRADA     1005.890      65.912        -1.500 
  1  VERTEX              1013.990      65.790       600.000 
     TANGENT SORTIDA     1022.090      65.887         1.200 
 
     TANGENT ENTRADA     1038.513      66.084         1.200 
  2  VERTEX              1042.538      66.133       350.000 
     TANGENT SORTIDA     1046.563      66.274         3.500 
 
          P.K. FINAL     1047.018      66.290         3.500 
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EIX-01-D 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      65.983        -1.100 
 
     TANGENT ENTRADA     1016.272      65.804        -1.100 
  1  VERTEX              1019.427      65.769       500.000 
     TANGENT SORTIDA     1022.582      65.774         0.162 
 
          P.K. FINAL     1022.946      65.775         0.162 
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EIX-01-E 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      65.775         0.445 
 
     TANGENT ENTRADA     1002.423      65.786         0.445 
  1  VERTEX              1005.833      65.801       400.000 
     TANGENT SORTIDA     1009.243      65.874         2.150 
 
     TANGENT ENTRADA     1015.103      66.000         2.150 
  2  VERTEX              1018.313      66.069     -1000.000 
     TANGENT SORTIDA     1021.523      66.118         1.508 
 
          P.K. FINAL     1022.472      66.132         1.508 
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EIX-02 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.670         0.050 
 
     TANGENT ENTRADA     1013.387      66.677         0.050 
  1  VERTEX              1020.437      66.680      -600.000 
     TANGENT SORTIDA     1027.487      66.518        -2.300 
 
     TANGENT ENTRADA     1035.285      66.339        -2.300 
  2  VERTEX              1039.585      66.240       200.000 
     TANGENT SORTIDA     1043.885      66.326         2.000 
 
          P.K. FINAL     1044.035      66.329         2.000 
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EIX-02-D 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.462        -1.623 
 
     TANGENT ENTRADA     1001.241      66.442        -1.623 
  1  VERTEX              1012.613      66.257       800.000 
     TANGENT SORTIDA     1023.985      66.396         1.220 
 
          P.K. FINAL     1026.278      66.424         1.220 
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EIX-02-E 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.187         0.265 
 
     TANGENT ENTRADA     1001.128      66.190         0.265 
  1  VERTEX              1007.688      66.207      1000.000 
     TANGENT SORTIDA     1014.248      66.311         1.577 
 
          P.K. FINAL     1028.273      66.532         1.577 
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EIX-04 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.154        -0.800 
 
     TANGENT ENTRADA     1005.601      66.109        -0.800 
  1  VERTEX              1009.051      66.082       600.000 
     TANGENT SORTIDA     1012.501      66.094         0.350 
 
     TANGENT ENTRADA     1017.153      66.110         0.350 
  2  VERTEX              1022.253      66.128     -2000.000 
     TANGENT SORTIDA     1027.353      66.120        -0.160 
 
     TANGENT ENTRADA     1055.165      66.075        -0.160 
  3  VERTEX              1056.605      66.073       300.000 
     TANGENT SORTIDA     1058.045      66.084         0.800 
 
          P.K. FINAL     1060.000      66.100         0.800 
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EIX-04-D 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      65.978        -0.300 
 
     TANGENT ENTRADA     1000.022      65.978        -0.300 
  1  VERTEX              1002.647      65.970       500.000 
     TANGENT SORTIDA     1005.272      65.990         0.750 
 
     TANGENT ENTRADA     1012.499      66.044         0.750 
  2  VERTEX              1017.374      66.081      -500.000 
     TANGENT SORTIDA     1022.249      66.022        -1.200 
 
          P.K. FINAL     1025.499      65.983        -1.200 
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EIX-04-E 
 
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   
 
          P.K. INICI     1000.000      66.270        -1.200 
 
     TANGENT ENTRADA     1003.660      66.226        -1.200 
  1  VERTEX              1009.292      66.158       800.000 
     TANGENT SORTIDA     1014.924      66.170         0.208 
 
          P.K. FINAL     1025.403      66.192         0.208 
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1. Introducció 

El present annex presenta el moviment de terres originat per la construcció generat per 

a la construcció de la rotonda. 

 

2. Moviments de terres 

El present projecte constructiu té com a objectiu el d’aconseguir una compensació de 

terres al màxim possible, així com el determinar la necessitat o no de portar terres de 

préstec.  

Al no disposar d’un informe geotècnic vàlid per a la zona del projecte es considerarà el 

sòl com el pitjor segons la classificació que fa la instrucción 6.1–IC Firmes, és a dir, la 

futura esplanada es recolzarà sobre sòl intolerable o marginal. 

A l’esplanada les terres de préstec o aportació de la pròpia obra hauran de ser 

classificades com a sòl seleccionat tipus 2 i a la capa superior com a sòl seleccionat 

per a estabilitzar “in situ” (S-EST-3). 

Per a obtenir una esplanada de categoria E-3 serà necessari que aquesta capa de 

coronació tingui un gruix de 30 cm.  

A partir dels amidaments de terres obtinguts del càlcul realitzat amb el programa de 

traçat s’ha generat la llista del següent apèndix, en el que s’indiquen els volums de 

terres de terra vegetal, d’excavació en desmunt i en terraplè. 

Només s’han llistat els eixos laterals de cada eix (vial d’accés), ja que són aquests els 

únics que entren en obra. Els eixos principals únicament se’ls hi farà un fresat i una 

posterior estesa de mescla bituminosa per tal de donar continuïtat entre el paviment 

existent i el nou. 
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                                              AMIDAMENT DE TERRES      
 
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-01-D 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-01-d 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0     6.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.2      2.4      0.5 
              6.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.1      2.4      0.2 
   1001.0     6.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.5      0.0 
              7.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.5      0.0 
   1002.0     7.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.5      0.0 
              7.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
   1003.0     7.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
              7.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.7      0.0 
   1004.0     7.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.7      0.0 
              7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.0      2.8      0.0 
   1005.0     7.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.0      2.8      0.0 
              7.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.0      2.8      0.0 
   1006.0     8.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.0      2.9      0.0 
              8.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.0      2.9      0.0 
   1007.0     8.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.0      3.0      0.0 
              8.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.0      3.0      0.0 
   1008.0     8.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.0      3.1      0.0 
              8.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.0      3.1      0.0 
   1009.0     8.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.9      0.0      3.1      0.0 
              8.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.9      0.2      3.1      0.6 
   1010.0     8.2      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.9      0.5      3.2      1.2 
              8.2      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.9      0.5      3.1      1.2 
   1011.0     8.1      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.9      0.5      3.1      1.2 
              8.0      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.8      0.5      3.1      1.2 
   1012.0     7.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.8      0.5      3.1      1.2 
              7.8      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.8      0.5      3.0      1.2 
   1013.0     7.6      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.8      0.5      3.0      1.2 
              7.4      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.8      0.5      3.0      1.2 
   1014.0     7.3      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.8      0.5      3.0      1.2 
              7.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.8      0.5      2.9      1.2 
   1015.0     7.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.5      2.9      1.2 
              6.9      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.5      2.9      1.2 
   1016.0     6.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.5      2.8      1.2 
              6.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.5      2.8      1.2 
   1017.0     6.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.5      2.8      1.2 
              6.6      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.5      2.8      1.2 
   1018.0     6.5      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1019.0     6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
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   1020.0     6.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
              6.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1021.0     6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
              6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
   1022.0     6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      161.2      0.0     0.0       2.0       0.0      0.0     37.2      6.0     62.1     15.2 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-01-D 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-01-d 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1022.0     6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      161.2      0.0     0.0       2.0       0.0      0.0     37.2      6.0     62.1     15.2 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-01-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-01-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1001.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1002.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1003.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1004.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
   1005.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
              6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
   1006.0     6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
              6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1007.0     6.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
              6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1008.0     6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
              6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1009.0     6.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
              6.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1010.0     6.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
              6.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1011.0     6.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.4      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1012.0     6.4      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.3      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1013.0     6.3      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1014.0     6.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1015.0     6.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1016.0     6.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1017.0     6.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
              6.4      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1018.0     6.3      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
              6.3      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
   1019.0     6.2      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.6      1.2 
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              6.2      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
   1020.0     6.1      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
              6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1021.0     5.9      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1022.0     5.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS     137.3      0.0     0.0       5.4       0.0      0.0     34.4     10.5     57.3     26.3 
AL ORIGEN 

 9



 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-01-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-01-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1022.0     5.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              2.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      0.7      0.2      1.2      0.6 
   1022.5     5.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS     140.0      0.0     0.0       5.5       0.0      0.0     35.1     10.7     58.5     26.9 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-02-D 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-02-d 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0    11.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             11.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1001.0    11.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             11.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1002.0    11.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             11.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1003.0    11.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             11.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1004.0    12.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             11.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.1      4.1      0.2 
   1005.0    11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1006.0    11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1007.0    11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1008.0    11.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1009.0    11.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1010.0    11.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1011.0    11.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1012.0    11.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1013.0    11.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             11.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1014.0    10.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             10.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1015.0    10.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             10.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
   1016.0    10.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
             10.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.8 
   1017.0    10.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.5      4.2      1.2 
             10.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.5      4.2      1.2 
   1018.0    10.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.5      4.2      1.2 
             11.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.2      0.6 
   1019.0    12.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
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             11.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.4      0.0      4.1      0.0 
   1020.0    11.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.4      0.0      4.0      0.0 
             10.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.3      0.0      3.9      0.0 
   1021.0    10.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.2      0.0      3.7      0.0 
             10.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.2      0.1      3.6      0.2 
   1022.0     9.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.1      0.2      3.5      0.5 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      246.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0     54.0      3.0     90.0      8.3 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-02-D 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-02-d 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1022.0     9.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.1      0.2      3.5      0.5 
              9.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.0      0.2      3.3      0.5 
   1023.0     8.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.9      0.2      3.2      0.5 
              8.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.2      3.1      0.5 
   1024.0     7.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.8      0.2      3.0      0.5 
              7.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.9      0.8 
   1025.0     7.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.5      2.8      1.2 
              6.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.2 
   1026.0     6.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.5      2.6      1.2 
              1.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.4      0.1      0.7      0.3 
   1026.3     6.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS     280.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0     61.6      4.3    102.7     11.6 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-02-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-02-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0     6.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.2      2.4      0.5 
              6.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.2      2.4      0.5 
   1001.0     6.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.5      0.5 
              7.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.5      0.5 
   1002.0     7.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.6      0.5 
              7.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.2      2.6      0.5 
   1003.0     7.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.2      2.6      0.5 
              7.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.2      2.7      0.6 
   1004.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.3      2.7      0.7 
              7.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
   1005.0     7.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
              7.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
   1006.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
              7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
   1007.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
              7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
   1008.0     7.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
              7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
   1009.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
              7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
   1010.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.7      0.3      2.8      0.7 
              6.9      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.5      2.9      1.1 
   1011.0     6.1      0.0     0.0       0.5       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              6.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
   1012.0     7.4      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              7.2      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
   1013.0     7.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              7.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
   1014.0     7.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              6.9      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
   1015.0     6.8      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              4.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.0      0.4      1.7      0.9 
   1015.6     6.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              2.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      0.7      0.2      1.1      0.6 
   1016.0     6.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.9      1.4 
              6.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
   1017.0     6.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
              6.4      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
   1018.0     6.3      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
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              6.2      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
   1019.0     6.1      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
              6.0      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
   1020.0     5.9      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
              5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
   1021.0     5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      147.7      0.0     0.0       3.2       0.0      0.0     35.1      9.3     58.5     21.8 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-02-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-02-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1021.0     5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.7      0.6      2.8      1.4 
              5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.6      2.7      1.4 
   1022.0     5.4      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.6      2.7      1.4 
              5.0      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.6      2.6      1.4 
   1023.0     4.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.6      2.4      1.4 
              2.7      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      0.7      0.6      1.2      1.4 
   1024.0     0.6      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      1.4 
              0.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      1.4 
   1025.0     0.4      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      1.4 
              0.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      0.0      0.2      0.0      0.5 
   1025.4     0.4      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      1.3 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      161.6      0.0     0.0       4.8       0.0      0.0     39.0     12.0     65.0     
28.1 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-04-D 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-04-d 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0     9.6      0.0     0.0       1.0       0.0      0.0      2.1      0.9      3.5      1.9 
              9.9      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.1      0.9      3.5      1.9 
   1001.0    10.2      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.1      0.9      3.6      1.8 
             10.5      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.2      0.8      3.7      1.8 
   1002.0    10.8      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.3      0.8      3.8      1.7 
             11.3      0.0     0.0       0.8       0.0      0.0      2.4      0.6      4.0      1.4 
   1003.0    11.8      0.0     0.0       0.7       0.0      0.0      2.5      0.5      4.2      1.2 
             12.0      0.0     0.0       0.6       0.0      0.0      2.5      0.4      4.2      1.0 
   1004.0    12.1      0.0     0.0       0.6       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
             12.2      0.0     0.0       0.5       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
   1005.0    12.3      0.0     0.0       0.5       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
             12.4      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
   1006.0    12.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
             12.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
   1007.0    12.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      2.5      0.3      4.2      0.7 
             12.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      2.5      0.2      4.2      0.4 
   1008.0    12.6      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1009.0    12.8      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.8      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1010.0    12.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.0      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1011.0    13.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1012.0    13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1013.0    13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1014.0    13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1015.0    13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1016.0    13.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1017.0    13.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             13.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1018.0    12.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1019.0    12.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
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             12.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1020.0    12.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1021.0    12.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1022.0    12.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      274.7      0.0     0.0       5.1       0.0      0.0     54.0      3.8     90.0      8.6 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-04-D 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-04-d 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1022.0    12.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1023.0    12.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             12.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1024.0    11.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
             11.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
   1025.0    11.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.0      4.1      0.0 
              5.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.2      0.0      2.1      0.1 
   1025.5    11.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.5      0.2      4.1      0.5 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      316.4      0.0     0.0       5.1       0.0      0.0     62.6      3.9    104.4      8.7 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-04-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-04-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0     6.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.2      2.4      0.5 
              6.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.2      2.4      0.5 
   1001.0     6.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.4      0.2      2.4      0.5 
              6.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.4      0.5 
   1002.0     6.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.4      0.5 
              6.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.5      0.5 
   1003.0     6.9      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.2      2.5      0.5 
              7.0      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.1      2.5      0.2 
   1004.0     7.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.5      0.0 
              7.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.5      0.0 
   1005.0     7.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.6      0.0 
              7.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
   1006.0     7.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
              7.4      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
   1007.0     7.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
              7.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
   1008.0     7.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
              7.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
   1009.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.0      2.6      0.0 
              7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.6      0.0 
   1010.0     7.7      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.6      0.0 
              6.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.6 
   1011.0     6.2      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.6      0.5      2.7      1.3 
              6.8      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.6 
   1012.0     7.3      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.5      0.0      2.5      0.0 
              7.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.2      2.6      0.4 
   1013.0     7.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
              7.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
   1014.0     7.1      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
              7.1      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
   1015.0     7.0      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
              4.2      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.9      0.2      1.6      0.4 
   1015.6     7.0      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
              2.8      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.6      0.1      1.0      0.3 
   1016.0     7.0      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
              6.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.6      0.3      2.6      0.7 
   1017.0     6.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.6      0.7 
              6.8      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.6      0.7 
   1018.0     6.8      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.6      0.7 
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              6.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.6      0.7 
   1019.0     6.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.6      0.7 
              6.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.5      0.7 
   1020.0     6.7      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.5      0.7 
              6.6      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.5      0.7 
   1021.0     6.5      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.5      0.7 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS      147.1      0.0     0.0       1.0       0.0      0.0     32.3      3.8     53.8      9.1 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-04-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-04-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1021.0     6.5      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.3      2.5      0.7 
              6.5      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.4      2.5      1.0 
   1022.0     6.4      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1023.0     6.3      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1024.0     6.2      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              6.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1025.0     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              2.4      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      0.6      0.2      1.0      0.5 
   1025.4     6.0      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              3.6      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      0.9      0.3      1.5      0.7 
   1026.0     5.9      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.9      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1027.0     5.9      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1028.0     5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1029.0     5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1030.0     5.8      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.7      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1031.0     5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1032.0     5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1033.0     5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1034.0     5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1035.0     5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.7      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1036.0     5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1037.0     5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1038.0     5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1039.0     5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
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              5.6      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1040.0     5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1041.0     5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1042.0     5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS   269.2      0.0     0.0       6.3       0.0      0.0     63.5     13.7    105.8     34.0 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : EIX-04-E 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: eix-04-e 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1042.0     5.5      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1043.0     5.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              5.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
   1044.0     5.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
              0.6      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.2      0.0      0.3      0.1 
   1044.1     5.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      1.5      0.5      2.5      1.2 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS   280.7      0.0     0.0       7.0       0.0      0.0     66.6     14.7    111.0     36.5 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : ROT-1 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rot-1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1000.0    14.2      0.0     0.0      10.2       0.0      0.0      2.9      0.0      4.9      0.0 
             35.0      0.0     0.0      14.2       0.0      0.0      7.9      0.6     13.1      1.6 
   1002.7    12.0      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0      3.0      0.5      5.0      1.2 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
   1002.7    11.4      0.0     0.0       0.5       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
            110.4      0.0     0.0       9.7       0.0      0.0     28.4      5.1     47.3     12.2 
   1012.0    12.4      0.0     0.0       1.6       0.0      0.0      3.3      0.6      5.5      1.4 
             62.0      0.0     0.0       9.3       0.0      0.0     16.5      3.2     27.5      7.3 
   1017.0    12.2      0.0     0.0       2.0       0.0      0.0      3.3      0.6      5.5      1.4 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0 
   1017.0    10.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
             32.4      0.0     0.0       2.0       0.0      0.0      8.4      1.4     14.0      3.5 
   1020.0    11.4      0.0     0.0       1.1       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
             83.8      0.0     0.0       8.6       0.0      0.0     20.1      3.6     33.5      8.7 
   1026.6    14.0      0.0     0.0       1.5       0.0      0.0      3.3      0.6      5.5      1.4 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0 
   1026.6    12.9      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      3.0      0.5      5.0      1.2 
             67.0      0.0     0.0       3.0       0.0      0.0     15.4      2.0     25.6      4.9 
   1031.8    13.1      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      3.0      0.3      5.0      0.7 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
   1031.8    12.4      0.0     0.0       0.2       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
             94.8      0.0     0.0       4.9       0.0      0.0     23.3      3.2     38.9      7.9 
   1040.0    10.7      0.0     0.0       1.0       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
             31.7      0.0     0.0       3.0       0.0      0.0      8.4      1.4     14.0      3.5 
   1043.0    10.7      0.0     0.0       1.1       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0 
   1043.0    12.4      0.0     0.0       0.7       0.0      0.0      3.3      0.6      5.5      1.4 
            115.8      0.0     0.0       8.2       0.0      0.0     30.2      5.4     50.3     13.0 
   1052.9    11.0      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
   1052.9    11.0      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
             85.2      0.0     0.0       7.4       0.0      0.0     21.5      2.8     35.8      6.8 
   1060.0    13.0      0.0     0.0       1.2       0.0      0.0      3.2      0.3      5.3      0.7 
             36.1      0.0     0.0       3.0       0.0      0.0      8.9      0.9     14.8      2.1 
   1062.9    11.5      0.0     0.0       0.9       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
             91.9      0.0     0.0       7.4       0.0      0.0     22.5      3.1     37.4      7.6 
   1070.9    11.6      0.0     0.0       1.0       0.0      0.0      2.8      0.5      4.7      1.2 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
   1070.9    12.3      0.0     0.0       1.0       0.0      0.0      3.0      0.5      5.0      1.2 
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             44.9      0.0     0.0       2.0       0.0      0.0     10.4      1.4     17.3      3.4 
   1074.4    12.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
             73.5      0.0     0.0       0.4       0.0      0.0     15.7      1.7     26.2      4.0 
   1080.0    13.5      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
             94.0      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0     20.2      2.2     33.6      5.1 
   1087.1    12.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS  1059.3     0.0    0.0      83.6      0.0      0.0    257.9     38.3    429.8     91.9 
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                                
TITOL    : PROJECTE ROTONDA A RIPOLLET 
SUBTITOL : ROT-1 
FITXER  *.MMM --->: d:\feines\gustau\projecte\medicio de terres 
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rot-1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA     
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST3   ------  S-SEL(2) --- 
PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
   1087.1    12.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
              0.1      0.0     0.0       0.0       0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 
   1087.1    12.9      0.0     0.0       0.1       0.0      0.0      2.8      0.3      4.7      0.7 
            146.3      0.0     0.0      56.8       0.0      0.0     31.0      1.7     51.7      4.0 
   1098.2    13.5      0.0     0.0      10.2       0.0      0.0      2.8      0.0      4.6      0.0 
             24.2      0.0     0.0       9.4       0.0      0.0      5.2      0.3      8.6      0.6 
   1100.0    13.4      0.0     0.0       0.3       0.0      0.0      3.0      0.3      5.0      0.7 
 
================================================================================
==================== 
 
TOTALS   1168.7      0.0    0.0    149.9      0.0     0.0   294.1     40.4    490.2     96.5 
AL ORIGEN 
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1. Introducció 

En aquest annex s’especifiquen les solucions adoptades pel drenatge de la intersecció, 

segons la planta de la rotonda. 

Tanmateix, es desenvolupen els mètodes emprats per la comprovació de la capacitat 

hidràulica dels tubs transversals, cunetes i tubs longitudinals a construir. 

L’estudi del present annex s’ha desenvolupat a partir de les dades climàtiques i 

pluviomètriques obtingudes de l’estació meteorològica automàtica de Cerdanyola del 

Vallès, gestionat a partir del 2003 al Servei Meteorològic de Catalunya, i de l’estació 

meteorològica de la Casa de la Natura. 

L’obtenció dels cabals de referència s’ha fet segons el mètode hidrometeorològic de la 

instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial per a les diferents zones, essent la pròpia 

plataforma la que aporta el cabal principal. 

 

2. Climatologia  

2.1 Clima del municipi 

El clima que hi ha al municipi de Ripollet és el clima mediterrani al igual que tota la 

costa que banya el mar Mediterrani, entre d’altres àrees, com és el cas del sud del 

continent africà i australià.  

El clima mediterrani és un clima de transició entre el clima temperat i el clima 

subtropical i tropical. Aquest es troba localitzat a l’entorn del mar mediterrani i als 

paral·lels de 35° a 40° N i S de la terra Figura 1. 

L'àrea temperada es caracteritza per tenir una pluviositat abundant i regular durant tot 

l'any (més de 800 mm), amb temperatures suaus a l'estiu i un període més o menys 

llarg de glaçades a l'hivern. Solen ser sòls profunds i rics en nutrients i aigua. 

El clima mediterrani es caracteritza especialment per un règim amb un dèficit hídric 

durant la part càlida de l'any. Aquest és un clima amb pluges estacionals, però la seva 

distribució és inversa a la del clima tropical. No plou a l'estiu. D'altra banda, als mesos 

d'hivern (l'estiu austral) pot arribar a glaçar. Les precipitacions anuals són intermèdies 

entre les dels climes temperat i tropical i les del clima subtropical (oscil·len entre els 

250 i 800 mm generalment). Així doncs, el clima mediterrani és una barreja de clima 
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temperat amb característiques tropicals, cosa que el fa enriquir-se d'elements de la 

flora d'ambdues latituds. 

 Figura 1. Àrees on hi ha les condicions del clima mediterrani. 

Particularment el municipi de Ripollet té unes temperatures suaus al llarg de tot l’any 

amb precipitacions que es centren sobretot durant l’estació de tardor.  

A més, a causa de la seva proximitat principalment amb el riu Ripoll i indirectament 

amb el riu Sec ha afavorit a la formació d’un microclima humit. Amb la tendència de 

formacions de boira i vents del sud-est i est generalment. 

Aquestes característiques són les responsables de l’abundància de terrenys argilosos i 

les bones possibilitats de camps de reg. 

A la taula següent es mostren les principals dades meteorològiques enregistrades a 

l’estació meteorològica de la Casa Natura, situada a la carretera de Santiga, 96 al 

terme municipal de Ripollet durant el 2011. 
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 Temperatura (°C) Precipitació (mm) Vent (Km/h) 

Mesos Mitjana Màxima Mínima Màxima Total Màxima 

Gener 7,9 20,2 (8) -3,9 (22) 24,2 (28) 33,0 37,0 (11) WNW 

Febrer 9,2 21,3 (6) 0,3 (3) 9,2 (17) 12,2 38,6 (16) SW 

Març 11,3 22,4 (18) 1,0 (1) 54,4 (12) 134,8 37,0 (4) SSE 

Abril 16,0 30,9 (8) 6,6 (18) 19,6 (28) 28,4 38,6 (21) SSE 

Maig 18,8 31,1 (24) 9,7 (3) 31,2 (3) 80,6 32,2 (2) SSE 

Juny 21,0 31,4 (29) 11,4 (3) 22,2 (8) 96,0 35,4 (15) SSE 

Juliol 22,6 31,6 (5) 15,3 (20) 34,4 (30) 68,8 37,0 (19) SSE  

Agost 24,2 34,1 (21) 15,5 (27) 2,0 (26) 2,0 25,7 (27) SSE 

Setembre 22,2 31,6 (9) 11,9 (19) 2,4 (24)  3,0 30,6 (16) SSE 

Octubre 17,6 31,9 (10) 7,1 (21) 28,2 (24) 66,8 43,5 (25) SSE 

Novembre 14,2 22,6 (2) 4,1 (27) 30,6 (15) 133,0 35,4 (3) NE 

Desembre 9,5 19,5 (14) -0,3 (26) 0,2 (9) 0,6 45,1 (16) WSW 

  () indica el dia del mes en que s’ha produït el valor extrem. 2011 

 

 

 

 



2.2 Dades pluviomètriques 

De les estacions meteorològiques automàtiques de Catalunya s’ha seleccionat la 

següent, que per la seva proximitat a la zona de Projecte i per les seves característiques, 

és la que proporciona la informació necessària per obtenir les dades pluviomètriques amb 

les que s’ha dimensionat la capacitat hidràulica de les obres de drenatge. 

 
Codi 

estació Municipi Comarca X UTM 
(m) 

Y UTM 
(m) 

Altitud 
(m) 

VT Cerdanyola del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 427250 4593061 84 

 Quadre 1. Característiques de l’estació meteorològica automàtica de Cerdanyola del Vallès.  

 

2.3 Estimació de la precipitació màxima en 24 hores per a diferents períodes de retorn  

D'acord amb les formulacions de Gumbel d'estadística matemàtica aplicada a la 

distribució de valors màxims d'una sèrie d’ n registres periòdics, la precipitació màxima 

corresponent a un període de retorn determinat, es calcula mitjançant la fórmula: 

   X X T
T

Yx

n
n= −

−
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ +

σ
σ

ln ln
1

                                                  

en la que:          

T:   és el període de retorn que s’utilitza als càlculs 

X:   precipitació màxima en 24 hores corresponen a T 

X:  es la mitja de la sèrie de valors màxims anuals de precipitacions diàries 

σx: es la desviació típica de la sèrie de valors màxims anuals de precipitacions diàries 

Yn i σn són dos paràmetres estadístics que no depenen dels valors de la sèrie de 

precipitacions, si no solament de la quantitat de dades de la mostra (número n de 

precipitacions màximes diàries per a períodes anuals que disposes). Ambdós paràmetres 

es poden prendre de la següent taula, i que ha estat publicada per Gumbel. 
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Taula 2. Porció de la taula de valors de Gumbel. 

La fórmula utilitzada es dedueix mitjançant transformacions elementals de la Llei de 

Gumbel: 

     P X x e e y
( )≤ = − −

 

essent y la variable reduïda donada per la fórmula: 

     y a X X g= −( )  

on Xg es el mode de la distribució i a un paràmetre de dispersió, per als que Gumbel 

proposa com a procediment d'estimació 

X X
Y

g x
n

n

= −σ
σ

  a n

x

=
σ
σ

 

Per altre banda, sabem que: 

( )1 1
T

P X x P X x= > = − <( )  

i  per tant: 

( )P X x
T

T
T

e e y
< = − =

−
= − −

1 1 1
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i d’aquí: 

y T
T

= −
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ln ln

1
 

De la combinació de les anteriors expressions resulta la fórmula proposada, que 

relaciona la precipitació X corresponent a un període de retorn T. 

De l’esmentada estació meteorològica s'han obtingut les precipitacions màximes diàries 

pels períodes de retorn de  5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys, tal i com s’especifica a la 

instrucción 5.2-IC, segons el tipus d’element de drenatge i la IMD de la via afectada. 

Tenint en compte que aquesta ja contempla la possible variació dels períodes de retorn 

segons criteri del projectista.  

 

Estació 
Meteorològica 

Sèrie 
d’anys 

Pd 
mm/dia

Pd 
mm/dia

Pd 
mm/dia 

Pd 
mm/dia

Pd 
mm/dia 

Pd 
mm/dia

Cerdanyola del 
Vallès 7 anys 74.4 81.7 90.9 97.8 104.5 120.2 

Els resultats anteriors s’han comparat amb els obtinguts utilitzant el programa informàtic, 

Máximas lluvias diarias en la España peninsular (Maxpluwin) del Ministerio de 

Fomento i el CEDEX (Centro de estudios y experimentación de obras públicas), basat 

en el mètode de les isolínies, que proporciona el valor de la intensitat de pluja en la 

zona de projecte per a un determinat període de retorn només coneixent les seves 

coordenades geogràfiques o U.T.M. 

Punt consultat 
X=429217m 

Y=4593872m 
Pd 

mm/dia 
Pd 

mm/dia 
Pd 

mm/dia 
Pd 

mm/dia 
Pd 

mm/dia 
Pd 

mm/dia 

 N-150 amb carrer 
Tarragona (Ripollet) 87 107 134 157 181 241 

Taula 2. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn utilitzant la llei de Gumbel.  

 Taula 3. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn utilitzant el programa Maxpluwin.  

El programa Maxpuwin  realitza una estimació de la precipitació diària màxima assumint 

una distribució SQRT-ET max la qual proporciona resultats més conservadors que la 

tradicional llei de Gumbel, per la qual cosa farem servir aquests en els càlculs següents.  
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3. Hidrologia  

3.1 Càlcul del cabal aportat. Mètode racional 

Pel càlcul dels cabals aportants, utilitzarem el mètode hidrometeorològic que presenta la 

instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, ja que les recomanacions tècniques de l’ACA 

(Agència Catalana de l’aigua) només són aplicable en els següents casos:  

La superfície de la conca no ha de superar els 1.000 km2. 

La conca ha de ser predominantment rural. 

Segons aquest mètode, el cabal en el punt de desguàs de la conca (Q) s’obté mitjançant 

la fórmula següent:  

     Q C I A
K

=
∗ ∗

 

a on: 

C: és el coeficient mig de vessament de la conca. 

A: és l’àrea de la conca estudiada. 

I: és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i per a 

un interval igual al temps de concentració. 

K: un coeficient que depèn de les unitats en que estan expressades Q i A i que inclou un 

augment del 20% en cabal per a tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació. 

Aquesta formulació, que hem emprat, es coneix amb la denominació de fórmula o 

mètode racional, i únicament és útil la seva utilització en conques de petita extensió i 

temps de concentració breus, ja que en aquest tipus de conques es poden adoptar com a 

acceptables les hipòtesis de regularitat espaial i temporal de la pluja. 

 

3.2 Desenvolupament del mètode emprat 

Per a l’aplicació del mètode hidrometeorològic ja esmentat, hem de conèixer els tres 

paràmetres que intervenen a la fórmula anterior: intensitat, coeficient de vessament i àrea 

de la conca estudiada. 
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S'han obtingut les precipitacions màximes en 24 hores indicades en l’apartat 2.3, 

adoptant com a valors de precipitació els següents: 

T(25 anys) = 134 mm/dia 

T(100 anys) = 181 mm/dia 

T(500 anys) = 241 mm/dia 

Per transformar els resultats d’intensitats diàries, a intensitats corresponents als temps de 

concentració per l’àrea de la conca, s'ha utilitzat la formulació especificada a la instrucció 

de carreteres esmentada i que es detalla més endavant.  

A continuació, es detalla tota la formulació emprada per obtenir els valors de cada 

variable que intervé a la fórmula racional.  

 

3.2.1 Intensitat de pluja per al temps de concentració (I) 

Com s’explica anteriorment, per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn 

es necessita conèixer la intensitat de pluja corresponent a aquest període de retorn i per 

a un interval de temps corresponent al temps de concentració de la conca. 

La instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, presenta el següent procés per determinar la 

intensitat de pluja corresponent a un interval de temps donat qualsevol:   
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a) Es determina el valor de I1 / Id  segons el mapa d’isolínies de la figura 2.2 de 
l’esmentada instrucció. Per a la zona de projecte s’ha pres un valor de I1 / Id = 11. 

 

B) Amb la següent fórmula (coneixem el valor de I1 / Id) podem conèixer el valor de It / Id 

per a un interval de temps t donat (expressat en hores). 

I
I

I
I

t

d d

t

=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

−

1

28
0,4

0 10 0 1, ,

 

El valor de It/Id es pot obtenir directament de l'àbac de la figura 2.1 de l’esmentada 

instrucció. 

El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga l’aigua 

en arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma de vessament superficial. Per 

calcular-lo podem utilitzar la següent igualtat, també publicada a la instrucción 5.2-IC: 

T L

J
c =

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟0 3 1

4

0 76

,

,
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on   

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

L és la longitud del curs principal de la conca. 

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

Pel càlcul del temps de concentració de la plataforma, l’anterior instrucció de carreteres 

recomana l’adopció d’un valor de 5 minuts, quan el recorregut de l’aigua per la plataforma 

és inferior a 30 metres, podent-se augmentar aquest entre 5 i 10 minuts quan el 

recorregut de l’ aigua per la plataforma augmenta de trenta a cent cinquanta metres. 

Ara, coneixent el temps de concentració de les conques i aplicant la fórmula anterior per 

la intensitat podem conèixer la relació ITc/Id  per a l’interval desitjat. Sabem que Id = Pd/24, 

on Pd ja es coneguda mitjançant la distribució Gumbel, podem conèixer el valor ITc 
corresponent al període de retorn considerat i per a un interval de temps igual al temps 

de concentració. 

 

3.2.2 Coeficient de vessament (c) 

Altre terme que intervé a la fórmula racional es el coeficient de vessament. El coeficient 

de vessament vol expressar el tant per u d’aigua de pluja que es transforma en 

vessament superficial. El coeficient de vessament s'ha calculat mitjançant la fórmula: 
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d'acord amb la instrucción 5.2-IC. 

Com a coeficient de vessament per la plataforma s’ha utilitzat un valor mig de 0,9.  

El terme fonamental d’aquesta igualtat és l’anomenat llindar de vessament (P0), que 

representa el valor de precipitació a partir del qual l’aigua transcorre com vessament 

superficial.  
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El valor de P0 s’obté a partir de la taula 2-1, taula 2-2 i figura 2-6 de l’esmentada 

instrucció de carreteres. Aquestes taules classifiquen els diferents tipus de terreny 

segons la seva capacitat d’infiltració d’aigua i la vegetació de la mateixa.  

 

3.3 Càlcul del cabal aportat per la plataforma 

Per calcular el cabal aportat per la plataforma utilitzarem un període de retorn de 25 anys, 

tal i com indica la instrucción 5.2-IC Figura 2. 

 

Pel càlcul del temps de concentració de la plataforma, l’anterior instrucció de carreteres 

recomana l’adopció d’un valor de 5 minuts, quan el recorregut de l’aigua per la plataforma 

és inferior a 30 metres, podent-se augmentar aquest entre 5 i 10 minuts quan el 

recorregut de l’aigua per la plataforma augmenta de trenta a cent cinquanta metres. A 

partir d’aquí, es segueixen els diferents passos del mètode abans desenvolupat. 

Figura 2. Valors característics dels períodes de retorn segons la IMD, i el tipus d’obra.  

 

Superfície aportant 

Pel càlcul dels cabals aportats per la plataforma, s’han estudiat els valors de 5 i 10 minuts 

pel temps de concentració. Els cabals que s’obtenen són cabals específics, en els que es 

representa el cabal aportat per la plataforma als embornals per metre lineal de carretera. 

Aquest cabal que recullen els embornals passa als drenatge existent mitjançant tubs 

col·lectors de diàmetre 40 cm. Com a coeficient de vessament s’ha utilitzat una valor mig 

de 0,9. Per al càlcul del cabal s’ha considerat tota l’àrea que afecta el present projecte 

constructiu i s’ha extret l’àrea de l’illot central ja que aquest estarà constituït per a material 

 
 

13



drenant, i per tant, no serà necessari drenar aquesta àrea tal i com es diu a la 

recomanació de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la generalitat de 

Catalunya. 

Superfícies adjacents  

No es consideren superfícies adjacents ja que es tracte d’una zona urbana i l’àrea que 

afecta aquest projecte constructiu només és la plataforma i les aproximacions en el vials 

d’accés a aquesta.  

Per calcular els cabals aportats per la plataforma utilitzarem un període de retorn de 25 

anys. 

Pel càlcul dels cabals aportats per la plataforma, s’han estudiat els valors de 5 i 10 minuts 

pel temps de concentració. Els cabals que s’obtenen són cabals específics, en el que es 

representa el cabal aportat per la plataforma als embornals per metre lineal de carretera.   
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Càlcul 

t = 5 min.= 0,083 h.  

Id =  134 / 24 = 5,58333 mm/h 

I1 / Id = 11       

a = (280..1 – 0,0830.1) / (280..1 –1) = 1.557 

It = 5,58 x 111.557 = 233,39 mm/h. 

 

t = 10 min.= 0,167 h.  

Id =  134 / 24 = 5.58333 mm/h 

I1 / Id = 11       

a = (280..1 – 0,1670.1) / (280..1 –1) = 1.414 

It = 5,58 x 111.414 =  165,64 mm/h. 

 

4. Drenatge 

4.1 introducció 

En aquest annex s’especifiquen les solucions adoptades pel drenatge transversal i 

drenatge longitudinal al llarg de la rotonda i els seus accessos. Tanmateix es 

desenvolupen els mètodes emprats per la comprovació de la capacitat hidràulica 

d’aquests elements. 

El sistema de drenatge de la intersecció projectada està format, bàsicament, per drens, 

tubs longitudinals, arquetes i embornals. 
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4.2 Capacitat hidràulica de les obres de drenatge 

El dimensionament del drenatge s’ha realitzat en règim uniforme mitjançant la fórmula 

de Manning, que adopta la següent formulació: 

Q
A R I

n
h h=
⋅ ⋅

2
3

1
2

 

on 

Q: És el cabal evacuat per l’obra de drenatge. 

Ah: És l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. 

Rh: És el radi hidràulic. 

I: És el pendent de la línia d’energia. 

N: És el coeficient de rugositat de Manning. 

 

Pel dimensionament en règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala al 

pendent de l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament pel pendent del curs 

natural de l’aigua. 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es 

construirà l’obra de drenatge. 

El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de 

drenatge i és igual: 

 

R
A
Ph

h

m

=  

on 

Ah: És l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de la 
làmina lliure dins de l’obra de drenatge. 
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Pm: És el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció transversal    
de l’obra de drenatge que es situa per sota de la làmina lliure. 

 

Per a obres de drenatge de secció circular, el radi hidràulic (Rh) en funció de l’altura de la 

làmina lliure ve determinat per la següent formula: 

 

( ) ( ) ( )
( )

R
R h R h h R

R
para h Rh =

⋅ − + ⋅ − ⋅ −

⋅ −
≥

2 2
2

π α
π α

( )   

 

( ) ( )
R

R h R h R h
R

para h Rh =
⋅ − ⋅ − ⋅ −

⋅ ⋅
<

α
α

2 2
2

( )
 

 

on h, R i α són els paràmetres expressat a la següent figura: 

   

hR

α

 

 

 

 

 

 

i on el valor de l’angle central es pot obtenir com: 

α =
−⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

−cos 1 R h
R

 

Al final de l’annex s’inclou una taula amb la capacitat hidràulica del tub col·lector de 40 cm 

de diàmetre.  
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CABALS APORTATS PER LA PLATAFORMA

Tc (min)

5 10

I1/Id 11.000 11.000

I/Id 41.764 29.743

Pd(T=25 anys) (mm) 134.000 134.000

Id=Pd/24 (mm/h) 5.583 5.583

I (mm/h) 233.182 166.063

C 0.900 0.900

S (m
2
) 2646.527 2646.527

Qd=C·I·S/3 (l/s) 185.137 131.847

NÚMERO D'EMBORNALS

CAPACITAT NÚMERO D'EMBORNALS

DE RECOLLIDA Projectat Mínim

( l / s ) Tc = 5 min Tc = 10 min

16.00 11.57 8.24
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1. Introducció 

El present annex té com a objectiu informar del pla d’ordenació urbanístic municipal 

que afecta al present projecte constructiu. 

 

2. Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal 

La rotonda objecte d’estudi es troba aprovada, per part de la Generalitat de Catalunya, 

a la modificació puntual del Pla general metropolità del sector discontinu Redosa-

Vallençana amb número d’expedient 2005 / 020168 / M i amb data d’aprovació 

12/01/2009. 

Aquesta modificació  té l’intenció de construir un sector residencial anomenat el sector 

Redosa-Sivis el qual suposarà la construcció de 535 habitatges dels quals 105 

pertanyen a l’àrea dels anomenats edificis Sivis. A més també es preveu la construcció 

d’un nou hospital. 

Es per aquest motiu que alhora de redactar el pla, es va decidir que s’havia de millorar 

la intersecció, objecte d’estudi d’aquest projecte constructiu, a causa del futur augment 

de vehicles diaris i en proposen la rotonda com a una solució. 

 

3. Plànol d’usos del sòl 

A continuació s’adjunta el plànol referent als usos del sòl al sector Redosa-Sivis, i 

l’entorn. En aquest es pot apreciar la intenció de realitzar una rotonda a la intersecció 

entre el carrer Tarragona i la carretera de Barcelona (N-150). 
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1. Introducció 

El present annex té l’objectiu de determinar la categoria de trànsit que es preveu que 

hi haurà en el moment de la posada en funcionament de la rotonda i els vials d’accés a 

aquesta. 

El present projecte constructiu se situa a la intersecció entre el carrer Tarragona i la 

carretera de Barcelona (N-150) al terme municipal de Ripollet, a la comarca del Vallès 

Occidental. 

Segons la categoria del trànsit, que ve condicionada en funció de la intensitat mitjana 

diària de vehicles pesats (IMDp), es determina la secció tipus del ferm dels vials, tal i 

com especifica la instrucción 6.1-IC Firmes del ministeri de foment. 

 

2. Estudi del trànsit 

Per la elaboració del present annex s’ha d’estimar el trànsit pesat que circularà per la 

rotonda en el moment de la posada en servei, per això, s’ha considerat com a base les 

dades obtingudes pel Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de 

Carreteres) de la Generalitat de Catalunya. 

La informació que disposem i adjuntem a continuació és la intensitat de circulació a les 

carreteres de la Generalitat de Catalunya (edició del 2010). Mitjançant aquestes dades 

es determinarà la variació del trànsit des de l’any del qual disposem la informació fins 

l’any de posada en servei de la nova intersecció. 

 

Intensitat de circulació a les carreteres de la Generalitat de Catalunya l’any 2009 

 

 Figura 1. Dades de la IMD a la carretera de Barcelona (N-150). 
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Pels càlculs de la IMDp, s’agafa la major considerant la de tots els vials d’accés a la 

rotonda, i en aquest cas serà la de la carretera de Barcelona (N-150), amb un total de 

13.880 vehicles/dia. 

 

3. Càlcul de la intensitat mitjana diària de pesats (IMDp) 

3.1 Càlcul de la IMDp actual 

Pel càlcul de la IMDp actual es parteix de la dada de la IMD coneguda. En el nostre 

cas aquesta informació és de l’any 2009, per tant la IMDp de partida serà la de l’any de 

presses de dades. 

Així doncs, la IMD de l’any 2009 és de 13.880 vehicles/dia. També obtenim el 

percentatge de vehicles pesats en el mateix any, sent un 5,92%. 

Per determinar el volum de pesats actualment tenim: 

IMDp2009  vehicles pesats/dia 

El repartiment d’aquesta via és aproximadament del 50% per sentit, llavors tenim 

actualment un total de 411 vehicles/dia. 

 

3.2 Càlcul de la IMDp l’any de posada en servei 

Per determinar el IMDp l’any de posada en servei de la via objecte del nostre projecte 

s’haurà d’aplicar la següent fórmula: 

 

 

 

en la que: 

: és el trànsit a l’any 2012. 

: és el trànsit a l’any 2009. 

: és la taxa de creixement del trànsit anual. 
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: és la diferència d’anys entre els que es calcula l’increment de trànsit. 

Suposant una taxa de creixement del trànsit anual del 4% fins el moment de posada 

en servei al 2012 tindríem, segons l’anterior fórmula: 

 

=15.614 vehicles/dia 

 

4. Determinació de la categoria de trànsit 

Actualment circulen uns 15.614 vehicles per dia. Considerant que el percentatge de 

vehicles pesants no varia, es té: 

 

IMDp2012  vehicles pesats/dia 

 

El trànsit total és de 925 vehicles pesants per dia a la carretera de Barcelona (N-150).  

Considerant el repartiment del 50% per carril, tenim per tant que el trànsit de disseny 

és de 463 vehicles pesants per dia.  

Per tal de determinar la categoria de trànsit que circula en la nostra via, apliquem la 

instrucción 6.1-IC, tenint en compte la estimació que hem realitzat prèviament de la 

IMD de vehicles pesats en l’any de posada en servei.  

Taula 1.A. Categories de tràfic pesat T00 a T2 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T00 T0 T1 T2 

< 4000 < 2000 < 800 IMDp 

(vehicles pesats/dia) 
> 4000 

> 2000 > 800 > 200 

 

Taula 1.B. Categories de tràfic pesat T3 a T4 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T31 T32 T41 T42 

IMDp < 200 < 100 < 50 < 25 
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(vehicles pesats/dia) > 100 > 50 > 25 

 

Segons les categories especificades a la instrucción 6.1-IC i tenint per l’any 2012 una 

IMDp per sentit de 463 vehicles pesats/dia, determinem que el trànsit que circularà per 

la rotonda tindrà 800 >IMDp≥ 200, per tant la categoria que ens correspon és la T2. 
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1. Introducció 

Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de 

les seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats 

per tal d’aconseguir els següents objectius: 

· Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 

permanents sota les càrregues repetides de trànsit actuants durant la seva vida útil. 

· Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant la seva vida útil i repartir les 

pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a la explanada tan 

sols hi arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva capacitat de suport. 

· Protegir l’esplanada dels agents externs en particular de les precipitacions. 

El disseny de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent.  

Els ferms de calçada previstos són del tipus flexible construïts a base de barreges 

bituminoses en calent, distingint-se els següents casos: 

- Ferm en trams de nova construcció. 

- Pavimentació de trams amb aprofitament de calçada existent. 

Particularment s’ha tingut en compte la instrucción 6.1–IC Firmes del ministerio de 

Fomento. 

 

2. Categoria de trànsit 

En la modelització de la secció tipus per a la rotonda i el vials d’accés s’ha tingut en 

compte la instrucción 6.1-IC, la qual exigeix dimensionar-la pel % de vehicles pesats 

que hi circularà en el moment de posada en servei. Per aquest motiu es dimensionarà 

considerant que el vial d’accés a la rotonda que apartarà un major % de vehicles 

pesats serà la carretera de Barcelona (N-150).  
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2.1 Carretera de Barcelona (N-150) 

S’ha consultat el Pla d’Aforaments de la Xarxa de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya (en la seva edició de 2010) per a conèixer la IMD a la carretera de 

Barcelona (N-150). 

Així doncs, la IMD de l’any 2009 a la carretera de Barcelona (N-150) al PK 2+990 era 

de 13.880 vehicles/dia amb un 5.92 % de vehicles pesants. Suposant una taxa de 

creixement del trànsit anual del 4% fins el moment de posada en servei al 2012 

tindríem, segons la següent fórmula: 

                 
  

en la que: 

     : és el trànsit a l’any 2012 

     : és el trànsit a l’any 2009 

  : és la taxa de creixement del trànsit anual  

 : és la diferència d’anys entre els que es calcula l’increment de trànsit 

                     = 15.614 vehicles/dia 

Actualment hi circulen uns 15.614 vehicles per dia. Considerant que el percentatge de 

vehicles pesants no varia, es té que el trànsit total és de 925 vehicles pesants per dia a 

la carretera de Barcelona (N-150). Es considera que el trànsit pesant es reparteix al 

cinquanta per cent a cada carril, per tant el trànsit de disseny és de 463 vehicles 

pesants per dia. Aquest volum de trànsit correspon a la categoria T2 segons es 

defineix a la instrucció 6.1-IC (800>IMDp>200). 

 

3. Variables climàtiques 

La instrucció únicament considera les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la 

precipitació mitjana anual. S’estableixen tres zones estivals als efectes d’escollir el 

betum asfàltic i de fixar la relació ponderal pols mineral/betum en les mescles 

bituminoses. En funció de la precipitació mitjana anual, major o menor de 600 mm, 

s’estableixen dues zones pluviomètriques: plujosa i poc plujosa respectivament. En 
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zona plujosa es recomana especialment l’ús de capes de trànsit drenants (mescles 

bituminoses poroses).  

Les característiques climàtiques referents al present projecte segons les figures que 

proporciona la Instrucció són les següents: 

- Zona tèrmica estival mitjana. 

- Zona poc plujosa. 

 

4. Esplanada 

Les zones on es realitza la nova construcció de les esplanades i els paquets de ferms 

tipus és a la totalitat de la rotonda, excepte a l’illot central, el qual només es demolirà el 

paviment existent i es farà un rebliment amb material drenant, i també a un tram dels 

vials d’accés a la rotonda corresponen a la zona compresa entre la calçada anular de la 

rotonda i el final del illot deflector o divisor. 

La nova construcció d’aquest trams i el de la rotonda proporcionarà millors 

característiques de conducció per a l’usuari ja que es preveu un augment en la IMD 

diària a causa de l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de la modificació 

puntual del Pla general metropolità del sector discontinu Redosa-Vallençana, el qual té 

la intenció de construir un sector residencial i un nou hospital. 

Amb la nova construcció d’aquest trams en els vials d’accés permet un bona transició de 

peralts entre aquests i la pròpia rotonda. 

Anteriorment a aquests trams de nova construcció dels vials d’accés es realitza un fresat 

superficial i una posterior estesa de mescla bituminosa per tal de donar continuïtat entre 

el paviment existent i el nou.  

En el document número 2 plànols es pot apreciar les zones que afecta la nova 

construcció i les zones on només es realitza un fresat superficial. 
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4.1 Esplanades en trams nous  

Al no disposar d’informe geotècnic de la zona, assumirem un sòl natural constituït per 

material marginal o inadequat. Serà necessari aportar material seleccionat per sanejar el 

material marginal o inadequat per formar una esplanada de millor capacitat portant.  

Segons la instrucció 6.1-IC, serà necessari la col·locació, per a la formació de la nova 

esplanada, d’una capa de material seleccionat tipus 2 de 50 cm de gruix (CBR superior 

a 10) i una capa de sòl estabilitzat “in situ” amb ciment S-EST 3 de 30 cm de gruix, 

obtenint així una esplanada de categoria E3.  

 

4.2 Trams amb aprofitament de l’esplanada existent 

En els trams on hi hagi paviment existent, es a dir, als vials d’accés a la rotonda es 

realitza un fresat superficial per a donar-li continuïtat amb el paquet de ferms nous. A 

més de la conservació de les rigoles depenen del vial. 

Considerant així que els vials d’accés a la rotonda tenen unes característiques 

admissibles, ja que fins el dia d’avui no s’ha detectat cap problema greu que afecti a la 

seguretat ni a la comoditat en els conductors usuaris de la via. A més no hi ha cap 

esquerda ni cap pedaç en l’asfalt actual. 

En cas que a causa de l’augment de mobilitat sigui necessària una millora en les 

característiques dels vials que accedeixen a la rotonda es realitzaria una nou projecte 

amb aquesta finalitat. 

 

5. Estructura del ferm 

5.1 Ferms en trams nous 

El ferm pels trams nous s’ha dimensionat per a trànsit T2 i esplanada E3 ja que és la 

que proporciona una major capacitat portant. Es disposarà la secció de ferm 231 segons 

la Instrucció 6.1.-IC amb la següent estructura: 

Ferm 

- Capa de trànsit: AC 16 Surf B60/70 S (nomenclatura antiga M.B.C. tipus S-12) de 5 

cm de gruix. 
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- Reg d'adherència: emulsió bituminosa ECR-1. 

- Capa intermèdia: AC 22 Bin B60/70 S (nomenclatura antiga M.B.C. tipus S-20) de 7 

cm de gruix. 

- Reg d'adherència: emulsió bituminosa ECR-1. 

- Capa de base: AC 22 Base B60/70 S (nomenclatura antiga M.B.C. tipus G-20) de 8 

cm de gruix. 

- Reg d'imprimació: emulsió bituminosa ECI. 

- Tot-ú artificial de 25 cm de gruix (mínim). 

Esplanada 

- Sòl estabilitzat “in situ” amb ciment tipus S-EST 3 de 30 cm de gruix. 

- Sòl seleccionat tipus 2 de 50 cm de gruix (mínim). 

En els vorals es mantindrà la secció de ferm completa fins a l’extrem d’aquest per tal de 

realitzar amb eficiència l’estesa de les respectives capes ja que a més en cap cas 

l’amplada dels vorals no superarà 1 m. 

 

5.2 Ferms en trams amb aprofitament de la calçada existent 

Com ja s’ha dit anteriorment s’aprofitarà part dels vials d’accés a la rotonda tant del 

carrer Tarragona com de la carretera de Barcelona (N-150) ambdós sentis. 

En cas de necessitar realitzar un bon acord entre la existent i la nova s’aplicarà uns 

centímetres de més a la zona on s’hagi realitzat un fresat par a garantir una bona 

transició. 

 

6. Betum i regs 

El betum considerat en el present projecte constructiu és betum de penetració asfàltic 

dels tipus B 60/70. El número indica l’interval en el qual ha d’estar comprès el valor de 

la penetració a 25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre. Com menor és 

aquesta penetració més dur i consistent és el betum. 
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Els betums asfàltics són una mescla d’hidrocarburs naftènics, parafínics i aromàtics. 

Des del punt de vista de la seva naturalesa, són sistemes col·loïdals on la fase 

continua està constituïda per un medi fluid oliós i on la fase discontinua o dispersa està 

formada per asfaltens i resines asfàltiques. Aquest sistema col·loïdal és de tipus gel. 

Són semisòlids o sòlids a temperatura ambient.  

Les emulsions bituminoses utilitzades a les carreteres poden ser bàsiques (o 

aniòniques) o àcides (o catiòniques), segons la polaritat que l’emulgent proporcioni a 

les partícules de betum. En termes generals, les emulsions aniòniques tenen bona 

adhesivitat amb àrids de tipus calcari, mentre que les catiòniques amb els àrids de 

tipus silícic, tot i que també amb la majoria dels calcaris. 

Les emulsions bituminoses es conserven i s’usen en estat aquós. Al posar-les en obra 

en contacte amb la superfície dels àrids, per reacció química o per evaporació de 

l’aigua, les partícules de betum es tornen a unir formant la pel·lícula contínua 

desitjada. A aquest procés se l’anomena ruptura de l’emulsió. La velocitat de ruptura 

d’una emulsió és un factor decisiu per a la seva aplicació a obra. 

El present projecte constructiu contempla a més uns altres tipus d’emulsió bituminosa. 

Es tracta de una emulsió catiònica del tipus ECI utilitzada com a reg d’imprimació entre 

el paviment i la subbase granular. 
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1. Introducció   

Aquest annex té per objectiu la localització dels serveis que puguin esdevenir afectats 

per les obres del present projecte proposant una solució de reposició i valorar el seu 

cost. 

 

2. Descripció dels treballs i generalitats 

Els treballs que s'han portat a terme per a la identificació dels serveis existents a la 

zona objecte d'actuació, han estat els següents: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats 

durant el desenvolupament de les obres. 

- Sol·licitud d’informació a les Companyies i Ajuntaments. 

Amb les dades obtingudes s'han identificat els serveis existents, el seu titular i s’han 

grafiat sobre els plànols del projecte. 

Malgrat la informació inclosa en el present annex, el Contractista, haurà de demanar 

novament informació sobre serveis existents abans d’executar les obres amb l’objecte 

de confirmar i actualitzar la informació.  

 

3. Relació d’entitats i companyies afectades 

Tot seguit s’inclou una relació de les Companyies i Entitats que exploten els serveis 

existents a l’àmbit del projecte, amb les seves adreces i número de telèfon. 

Ajuntament de Ripollet 

Tel: 93 504 60 00 

C/ Balmes, 2 

Ripollet 
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Fecsa-Endesa 

Zona metropolitana de Barcelona 

Ptge. La Canadenca, 5 

Tel: 902508850 

Barcelona 

 

Telefónica S,A 

Zona metropolitana de Barcelona 

Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5 

Tel: 913 12 87 00 

Barcelona 

 

Cepsa 

C/ Aut. A Set, 0 Pk.151 

Tel: 935 803 427 

Cerdanyola del Vallès 

 

Sorea S,A. 

C/ Pau Casals, 25 

Tel: 902 250 070 

Ripollet 

 

 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=Carrer+de+Pau+Casals,+25,+08291+Ripollet,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&sll=41.557793,2.157955&sspn=0.008558,0.022316&ie=UTF8&cd=4&geocode=FVYweQId7PQgAA&split=0&hq=&hnear=Carrer+de+Pau+Casals,+25,+08291+Ripollet,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&z=16
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4. Normatives i Reglaments 

Les actuacions per a la reposició dels serveis afectats es realitzaran tenint en compte el 

següent: 

- Reglaments Electrotècnics de Baixa Tensió. 

- Prescripcions de les companyies propietàries o explotadores dels esmentats serveis. 

 

5. Serveis existents 

Tot seguit s’indiquen els serveis detectats a l’àmbit de l’obra, afectats o no per les obres. 

 

5.2 Línies elèctriques 

5.2.1 Línia de mitja tensió 

Existeix una línia de mitja tensió de la companyia Fecsa-Endesa a l’entorn de l’obra. 

Aquesta és una línia aèria situada a la part més exterior de l’obra, que travessa la 

carretera de Barcelona (N-150) a l’alçada del pont, de oest a est, i per tant no queda 

afectada pel present projecte constructiu. 

 

5.2.2 Línia de baixa tensió 

Les línies elèctriques afectades per les obres contemplades en el projecte, pertanyen a 

la companyia Fecsa-Endesa. 

Paral·lel a la carretera de Barcelona (N-150) al costat esquerra, en sentit nord-oest, hi ha 

una línia de baixa tensió, al qual no es preveu que quedi afectada per les obres. 

 

 

 

 



6 
 

5.3  Línies telefòniques 

Les línies telefòniques a l’àmbit del projecte pertanyen a la companyia Telefònica S,A. 

Existeixen línies telefòniques soterrades al llarg de la carretera de Barcelona (N-150), 

a l’entorn de l’obra, les quals queden afectades. 

 

5.4  Canonades de gas 

Existeixen instal·lacions de gas de la companyia Gas Natural Fenosa a l’entorn de 

l’obra. Aquestes dues són tubs de polietilè per a gas de densitat mitjana de 50 mm 

(designació PE 80) de diàmetre nominal exterior, discorren paral·lelament a la 

carretera de Barcelona (N-150), ambdós costats d’aquesta.   

Només en queda afectada la canonada de la dreta, la canonada del costat esquera no 

es preveu que quedi afectada per les obres. 

 

5.5 Enllumenat públic 

De l’enllumenat existent pels vials d’accés només queden afectats per les obres el que 

discorre pel carrer Tarragona i el del costat del C.U.A.P Ripollet. 

Pel carrer Tarragona, en sentit a la intersecció d’estudi, hi ha una línia al costat dret, la 

qual quedarà adaptada al nou traçat i a més d’una arqueta que es troba connectada 

amb els fanals que hi ha als illots deflectors. 

Paral·lel a la carretera de Barcelona (N-150), i al costat del C.U.A.P Ripollet n’hi ha 

una altra. 

 

5.6 Xarxa de Sanejament 

De la xarxa de sanejament actual gran part en queda afectada per les obres. 

Aquestes circulen seguint el contorn dels vials. A la carretera de Barcelona (N-150), 

pel costat dret, però, no hi ha sanejament, ja que aquesta no es troba pavimentada 

actualment, i les aigües pluvials drenen pel terraplè. 
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5.7  Altres serveis 

Per la carretera de Barcelona (N-150), al costat esquerra, en sentit nord-oest,  

discorren una sèrie de serveis, per la vorera però no en resulten afectats per les obres. 

Entre aquests serveis podem citar canonades d’abastament d’aigua, enllumenat públic 

i canonada de gas. 

Els serveis identificats a la zona de projecte i la reposició prevista dels que resulten 

afectats per les obres s'han representat als plànols corresponents del document 2. 

 

6. Reposició dels serveis afectats 

A continuació es fa una descripció de les afeccions del projecte, indicant-ne la solució 

proposada.  

Servei afectat núm. 1: 

Línia elèctrica d’enllumenat públic soterrada. Aquest servei es troba afectat amb la 

necessitat d’ampliar la línia i/o de connectar una altra columna, la qual també es 

considera en la reposició del servei, a la línia existent.  

Al carrer Tarragona el servei només queda afectat per a la col·locació d’una nova 

columna, i el material necessari per a fer la nova instal·lació. En aquest cas s’utilitzarà 

una arqueta existent per a realitzar l’ampliació. 

A la carretera de Barcelona (N-150) pel costat esquerra en sentit nord-oest només 

queda afectat per a la col·locació de dues noves columnes, i el material necessari per 

a fer la nova instal·lació. En aquest cas es col·locaran dues arquetes noves per a 

poder fer l’ampliació 

Al costat del C.U.A.P Ripollet, a la banda carretera de Barcelona (N-150) el servei 

queda afectat per a la ampliació de la línia a més de la col·locació d’una nova 

columna, una arqueta nova i el material necessari per a realitzar la instal·lació. 

Solució 

Es preveu dotar a les línies existents amb un total de 4 columnes a més del material 

necessari per a realitzar la instal·lació, com pot ser la utilització d’arquetes, entre 

d’altres. Només en una de les línies existents es realitza una ampliació.  



8 
 

En el document 2 plànols es mostra al nova línia amb els elements. 

Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en 5.194,70 euros. 

Servei afectat núm. 2: 

Xarxa de sanejament. Aquest servei es troba afectat en tota la seva longitud entorn a 

la rotonda i els seus vials d’accés. La necessitat d’evacuació de l’aigua i el nou traçat 

de la futura obra han obligat a fer les noves conduccions. 

Al carrer Tarragona el servei queda afectat per al canvi de traçat. Es col·loquen quatre 

nous embornals, amb les respectives caixes i les connexions necessàries per a fer la 

nova xarxa de sanejament. Aquesta xarxa comença i acaba amb la conduccions 

existents. 

A la carretera de Barcelona (N-150) pel costat esquerra en sentit nord-oest queda 

afectat pel nou traçat. Es col·loquen un total de tres embornals, un pou de registre i el 

material necessari per a fer la nova xarxa de sanejament. Aquesta xarxa comença i 

acaba amb la conduccions existents , aquesta comptarà amb un pou de registre. 

Al costat dret de la carretera de Barcelona (N-150), en sentit nord-oest, el servei queda 

afectat per a la nova construcció. Es col·loquen un total de dos nous embornals, ja que 

es col·loquen al punt més baix de la rotonda, ja que és on hi anirà més aigua i al ser 

un punt baix, es podrien formar basalts d’aigua.  

Solució 

Es preveu dotar a les conduccions amb un total de 12 embornals, amb 7 de nous i 4 

existent que es conservarà, a més del material necessari per a realitzar la xarxa, com 

són el tubs de PVC, els col·lectors i el pou de registre anteriorment mencionats.  

En el document 2 plànols es mostra al nova xarxa amb els elements. 

Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en 6.903,86 euros. 

Servei afectat núm. 3: 

Conducció de gas. Aquest servei es troba afectat en tota la seva longitud entorn a la 

rotonda i la carretera de Barcelona (N-150). Amb la realització de la obra s’ha decidit 

modificar el traçat de les conducció. 
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La conducció de gas va soterrada al llarg de la carretera de Barcelona (N-150). 

Solució 

El nou traçat de la conducció passarà transversalment al carrer Tarragona a l’alçada 

del nou illot deflector.  

En el document 2 plànols es mostra el nou traçat de la conducció. 

Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en 1.318,92 euros. 

Servei afectat núm. 4: 

Línia telefònica. Aquest servei es troba afectat en tota la seva longitud entorn a la 

rotonda i la carretera de Barcelona (N-150). Aquest línia a més consta d’una arqueta 

per a realitzar les connexions. 

La línia telefònica va soterrada al llarg de la carretera de Barcelona (N-150). 

Solució 

Reposició de la línia amb el mateix traçat. A més de la dues noves arquetes per a 

realitzar les connexions. 

En el document 2 plànols es mostra el nou traçat de la conducció. 

Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en 2.454,77 euros. 

La valoració econòmica total de la reposició dels serveis afectats es resumeix a la 

taula següent. La part d’obra mecànica s’afegeix al Pressupost per a coneixement de 

l’Administració. 
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1. Introducció  

En aquest Annex es justifica la utilització i disposició dels diversos elements que 

composen la senyalització horitzontal i vertical, inclosos els cartells d’orientació, 

abalisament i defenses per aquest projecte.  

En concret, s’ha tingut en compte:  

· Esborrany del Manual de Senyalització urbana d’Orientacióde la Generalitat de 

Catalunya. 

· Esborrany de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 

Catalunya. 

· Esborrany del Manual de Senyalització territorial i temàtica de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya. 

· La norma 8.1-ICSeñalización Vertical. 

· Señalesverticales de circulación, apartat 5 de l’annex I del R.G.C (Reglamento 

General de Circulación). 

· La norma 8.2-IC Marcasviales. 

· Marcasviales, apartat 6 de l’annex I del R.G.C (Reglamento General de Circulación). 

Donat que els esborranys de la Generalitat de Catalunya són recomanacions i 

admeten un cert grau de llibertat, s’ha projectat la senyalització, abalisament i 

defenses, amb criteris racionals tractant de minimitzar el nombre d’elements que 

puguin dificultarla bona conducció dels usuaris, tenint sempre en compte els criteris de 

seguretat. 

Per a la senyalització provisional durant el període de les obres s’ha seguit la 

normainstrucció 8.3-IC Señalización de Obras. 

Es col·locaran, durant tot el temps que durin les obres, senyalitzacions a les 

immediacions de la intersecció, on es realitzarà l’obra, advertint del perill d’obres. 

 

2. Senyalització horitzontal 

La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la norma8.2-IC Marcasviales. 

Per a la confecció del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions:  

- Delimitació dels carrils de circulació, en el mateix sentit o en sentit contrari.  

- Indicació del límit de la calçada.  

- Delimitació de les zones excloses al trànsit.  

- Reiteració de la senyalització vertical.  
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Les marques vials definitives seran totes de color blanc. Les obres comprenen la 

preparació de les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques vials i 

l’esborrat de les marques existents o defectuoses.  

Alhora de determinar la tipologia de les marques vials, s’ha tingut en compte la 

velocitat de les carreteres d’accés a la rotonda (V≤60 Km/h), així, tenim les següents 

marques vials: 

Separació de carrils normals: M-1.3. Discontínua de 10 cm d’amplada. En planta 

aniran pintades 2 metres i amb un espai entre dos trams de línia discontínua 

consecutius de 5,5 m. 

Prohibició de l’avançament: M-2.2. Continua  de 10 cm d’amplada. 

Vores de calçada: M-2.6. Continua de 10 centímetres d’amplada, per tenir un voral 

inferior a 1,5 m. 

Línia de Cediu el pas: M-4.2. Discontinua de 40 centímetres d’amplada. En planta 

aniran pintades 0,8 m i amb un espai entre dos trams de línia discontínua consecutius 

de 0,4 m. 

Senyal de Cediu el pas: M-6.5.Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Detall del senyal de Cediu el pas, en planta. 
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Zebrat al contorn dels illots deflectors o divisors: M-7.2. Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On el valor de la a serà igual al de l’amplada de línia que arriba al zebrat, i com a 

mínim serà de 15 cm. 

 

2.1 Materials a utilitzar 

Totes les marques vials seran executades amb pintura termoplàstica en calent i 

reflectant. La reflectància s’aconsegueix barrejant microesferes de vidre amb la 

pintura. La granulometria de les microesferes està definida al Plec de Condicions.  

El tipus de pintura a utilitzar en marques vials tipus stop o cediu el pas, fletxes, lletres, 

símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, es realitzaran amb 

pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de 

vidre. 

Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la pel·lícula seca, 

així com els assaigs  a que s’ha de sotmetre. 

 

3. Senyalització vertical 

La implantació de la senyalització vertical es pot veure clarament al document plànols 

del present Projecte. 

A continuació es descriuen els requeriments que han de complir les senyals respecte 

de la seva col·locació, tipologia i materials. 

 

 

Figura 2. Zebrat M-7.2.  
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3.1 Senyals verticals de reglamentació. 

S’han projectat els següents tipus de senyals verticals: 

Senyals de prioritats: R-1. 

Senyals de prohibició o restricció: R-301. 

Senyals d’obligació: R-402, R-401a. 

Senyals d’advertència de perills: P-4. 

Senyals verticals d’orientació de preavís OR42a (S-200), de direcció final S-300 i        

S-322. 

 

3.2 Criteris d’implantació 

Visibilitat fisiològica  

La distància a la que s’ha de poder llegir una lletra o símbol d’un senyal és la 

corresponent a 800 vegades l’alçada de la lletra màxima o del símbol utilitzats al 

senyal.  

Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que 

circuli a la velocitat de recorregut pugui veure el missatge, interpretar-lo, decidir la 

maniobra que s’ha d’executar i si és el cas, executar-la total o parcialment. En cas 

contrari s’augmentarà l’alçada de la lletra o símbol.  

Visibilitat geomètrica  

Es defineix com la màxima distància, mesurada sobre la carretera, en la que la visual 

dirigida pel conductor cap a un senyal o cartell, es troba lliure d’obstacles que 

l’interceptin i alhora estiguin lliures les visuals dirigides des de tots els punts intermedis 

del recorregut, sempre que aquestes no formin un angle superior a 10º amb la direcció 

del vehicle.  

Aquesta distància no serà inferior a la visibilitat fisiològica. En cas contrari s’adoptaran 

mesures com:  

- Canviar la posició del senyal o cartell.  

- Duplicar el senyal o cartell a l’altre costat de la carretera.  

- Suprimir  si es possible els obstacles que intercepten la visual.  

Posició longitudinal  

Els senyals d’advertiment de perill s’han col·locat entre 100 m i 200 m abans d’arribar 

a la secció a on es troba el perill que anuncien, en funció de la visibilitat, disponibilitat 

d’espai i tipus de la maniobra necessària.  
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Els senyals de reglamentació es col·locaran a la secció on comença la seva aplicació i 

es reiterarà en el tram d’aplicació a intervals corresponents a un temps de recorregut 

de l’ordre d’un minut  

Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diferents ubicacions segons els casos. A 

més, es procedirà a:  

- Duplicar el senyal o cartell a l’altre costat de la carretera.  

- Suprimir  si es possible els obstacles que intercepten la visual.  

Posició transversal  

Les senyals i cartells laterals es col·locaran de forma que la seva part més propera a la 

calçada estigi separada de l’aresta vertical de la vorada com a mínim a 0,3 m. 

Excepcionalment el senyal R401a pot arribar a tenir una distància de 0,15. 

S’evitarà que uns senyals o cartells laterals pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho 

facin altres elements situats a prop de la vora de la plataforma.  

Segons l’esborrany de l’instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 

Generalitat de Catalunya. 

Alçada  

La diferència de cota entre la vora inferior del senyal o cartell i la vora de la calçada 

més pròxima serà: 

- Cartells d’orientació un mínim de 2,2 m. 

- El senyal R401a un mínim de 0,5 m. 

- El senyal R402 un mínim de 0,75 m. 

- Qualsevol altre senyal a un mínim 1,8 m. 

Segons l’esborrany de l’instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la 

Generalitat de Catalunya. 

Orientació  

Els cartells fletxa s’orientaran perpendicularment a la visual del conductor a qui vagi 

destinat el seu missatge, situat uns 50 m abans.  

Retroreflectància 

Tots el elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames, etc.) d’un 
senyal, cartell o ròtol complementari, excepte el color negre o blau fosc, hauran de ser 
reflexius en el seu color. Els nivells de retroflexió utilitzats al present projecte segons el 
tipus d’element són els de la taula 1. 
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3.3 Senyalització de codi 

La senyalització de codi adverteix al conductor dels possibles perills, ordenant i 

regulant la circulació.  

S’ha intentat no recarregar l’atenció del conductor reiterant missatges evidents. Alhora 

s’ha intentat emprar el mínim número de senyals possible, de manera que el conductor 

pugui prendre amb comoditat les mesures adequades o efectuar les maniobres 

necessàries.  

Dimensions  

Les dimensions de totes les senyals utilitzades seran les següents:  

- Senyals triangulars: costat  de 1.350  mm i 900 mm.  

- Senyals circulars: diàmetre 900 mm.    

- Senyals octogonals: diàmetre 900 mm.   

Elements de sustentació  

Els elements de sustentació dels senyals s’han calculat en funció de les dimensions 

del senyal (directament relacionat amb el tipus de via en la que es troba situada), i pel 

número de senyals en cada pal.  

En la taula 2 es poden veure les alçades depenen del tipus de senyal. 

 

 

 

 

Senyals 
Nivell de 

retroflexió 

Senyals de Codi excepte senyals d’advertència de perill, prioritat i 

prohibició d’entrada. 
1 

Senyals d’advertència de perill, prioritat i prohibició d’entrada. 2 

Cartells i panells complementaris 2 

Senyals d’orientació 2 

Taula 1. Els nivells de retroflexió exigits per la norma 8.1-IC Señalización vertical. 



9 
 

Tipus Altura sobre calçada (m) 

Cartells i senyals d’orientació 2,2 

P-4, R-1, R-301 1,80 

R-401a 0,50 

R-402 0,75 

 

 

Dimensionament de les fonamentacions  

Per al dimensionament de les fonamentacions dels senyals s’ha tingut en compte el 

cas més desfavorable del conjunt de senyals propis de cada tipus de via.  

En el document 2 plànols es mostren les dimensions dels fonaments segons el tipus 

de senyalització. 

Materials  

En tots els senyals de codi s’utilitzarà acer galvanitzat. 

 

3.4 Senyalització d’orientació 

Per al disseny dels cartells s’ha utilitzat l’esborrany del Manual de la Senyalització 

territorial i temàtica de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

En quant a la aplicació de l’esmentat esborrany de senyalització, es considera la 

carretera de Barcelona (N-150) en sentit nord-oest, és a dir, de Barcelona a Sabadell, 

del tipus CC2, ja que en l’altre sentit es considera un via urbana i el mateix passa amb 

el carrer de Tarragona Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Alçades respecte el tipus de senyal. 

Figura 3. Tipus de via. 
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Tots aquests valors són funció de l’alçada bàsica de lletra (Hb) Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

Tipus de lletra  

El tipus de lletra a utilitzar en carreteres convencionals és l’alfabet denominat 

Carretera Convencional. Aquest alfabet ve dimensionat al annex Nº 1 de la norma8.1-

IC. 

També s’utilitzarà una tipografia Helvètica Neue 85 Heavy per a indicacions de nivell 1 

i una tipografia Helvètica Neue 65 Mediumper a indicacions de nivell 2 segons 

l’esborrany del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació.  

Dimensions dels caràcters  

Es defineix com alçada bàsica (Hb) la de la lletra majúscula o número de major alçada 

en un cartell. 

L’alçada de les lletres minúscules s’ha aproximat el màxim possible de les tres quartes 

parts de la alçada de les majúscules de la paraula.  

L’alçada dels números serà igual a la de les lletres majúscules de la inscripció a la que 

acompanyin.  

Si en un cartell o conjunt de cartells s’ha volgut destacar o disminuir la importància 

d’alguna paraula, l’alçada de les lletres majúscules d’una paraula secundària s’ha fet 

aproximadament tres quartes parts de la alçada de les majúscules de la paraula 

principal.  

La determinació de l’alçada bàsica a utilitzar és fa en funció del tipus de cartell 

(presenyalització, fletxa, etc.) i del tipus de via a la que es troba situat, segons 

l’esborrany del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació. 

Fletxes  

S’utilitzaran les fletxes corresponents a cadascun del tipus de cartells segons 

l’esborrany del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació.   

Orles  

Totes les orles es dissenyaran d’acord amb les noves prescripcions de l’esborrany del 

Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació.   

Figura 4. Altura de lletra segons el tipus de carretera. 
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Alineació vertical  

L’alineació vertical dels texts del cartells es farà segons el tipus de cartell, tal com 

indica l’esborrany del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació. 

Materials  

Els cartells laterals i les fletxes, així com els seus suports, seran oberts, d’alumini 

extorsionat i del tipus “a” o “b” segons l’esborrany del Manual de Senyalització 

Interurbana d’Orientació, és a dir, o bé de plaques reforçades perimètricament 

mitjançant doble plec, o bé plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics i 

reforçades. 

 

4. Abalisament 

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

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

Atès a les característiques dels vials, estudi d’aquest projecte constructiu, no es 

realitzarà cap abalisament dels mateixos. 

 

5. Defenses  

En aquest projecte constructiu només serà necessari la col·locació de les barreres de 

seguretat metàl·liques semirígides, actualment existents al contorn dret del la carretera 

de Barcelona (N-150), en sentit nord-oest, paral·leles al nou traçat. Aquesta 

modificació afectarà al tram final d’aquestes.   

A la resta de la rotonda no serà necessari la col·locació de barreres de seguretat al 

voltant d’aquesta, ja que es troba situada en una zona amb pocs pendents i a més no 

hi ha un desnivell molt pronunciat en cap dels seus entorns.  

En cas que un conductor realitzi una trajectòria errònia no hi ha perill de pèrdues 

humanes a causa del desnivell.  
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1. Introducció 

En aquest annex s’esposen les obres accessòries o complementàries corresponents al 

present projecte constructiu per tal de dotar a la nova rotonda amb la correcte 

il·luminació. Es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les 

obres i les instal·lacions d’il·luminació.  

 

2. Situació actual 

En l’actualitat, el nus que ens ocupa està constituït per una intersecció semaforitzada a 

nivell. La intersecció està il·luminada per una sèrie de bàculs situats en els accessos a 

la intersecció. Pel carrer Tarragona, en sentit de nord-est a sud-est, els bàculs es 

troben alineats a la banda dreta del carrer. 

En la carretera de Barcelona (N-150) els bàculs es van alternant a banda i banda de la 

carretera. A més a la banda esquerra de la carretera, en sentit nord-oest, és a dir, de 

Barcelona a Sabadell, es troben 5 fanals del tipus bola que pengen de la façana, per 

tal de donar una millor il·luminació a l’acera. 

Per últim l’illot central consta d’una columna amb tres bàculs que il·luminen el nus de 

la intersecció actual amb l’ajuda d’un altre bàcul situat a l’illot deflector que queda a la 

dreta, al costat de Sabadell Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Esquema gràfic de la distribució dels bàculs (blanc) i els fanals de bola (groc). 
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3. Solució adoptada  

Per adaptar la il·luminació actual a la nova rotonda es realitzarà el següent: 

Es col·loquen 4 columna noves de 9 metres d'alçada al perímetre exterior de la 

rotonda, amb lluminària de vapor de sodi d'alta pressió de 150 W de potència. 

Aquestes noves columnes aniran connectades a la instal·lació d’enllumenat públic 

actual, ja que la caixa general de protecció, el cantador, entre d’altres, admeten el 

corrent total, és a dir, no es produirà una excessiva caiguda de tensió .  

S’ha mantingut la tipologia dels bàculs existents a la zona. 

 

4. Nivells de il·luminació i uniformitat 

La il·luminació es considera essencial per la seguretat de la circulació en una rotonda. 

La reducció de l’accidentalitat en una rotonda depèn extraordinàriament de la 

percepció d’aquella, especialment de nit, algun estudi parla d’un 30% menys 

d’accidentalitat en vies convencionals.  Això es així perquè un dels problemes més 

freqüents a les rotondes és la velocitat excessiva en l’accés, i també la velocitat ja a la 

calçada anular de la rotonda. És essencial, per tant, que la percepció de la 

senyalització, ja sigui vertical com horitzontal, sigui l’adequada. 

Es preferible implantar els bàculs a fora de l’anell, millor que a les illetes deflectores o 

divisores ja que, en aquestes, els bàculs podrien constituir obstacles als possibles 

vehicles que envaïssin les illetes, en cas d’errar la trajectòria. 

Així, la solució adoptada consisteix en: 

Col·locació de 4 columnes de 9 metres d’alçada amb làmpades de 150 W i 16.500 

lúmens equipada per làmpada de vapor de sodi a alta pressió tubular. 

Les columnes totals queden distribuïdes 4 bàculs pel perímetre exterior de la rotonda i 

6 més en els accessos. 

Per tant al present projecte constructiu s’ha considerat una il·luminació mitjana de la 

rotonda de 24 lux. El lux (símbol lx) és equivalent a lúmens/m2; on el lumen (lm) és la 

potència de il·luminació emesa pel fanal. 
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Taula 1. Recomanacions d’il·luminació i uniformitat. 

Aquests valors s’han obtingut tenint en compte la il·luminació de la calçada de la 

rotonda i els seus accessos, on realment interessa tenir una bona uniformitat i 

luminància mitja. Les zones fora de l’àmbit de la rotonda no s’han inclòs en el càlcul, 

quedant del costat de la seguretat. Aquests valors assolits es consideren òptims per 

l’enllumenat de la rotonda. 

D’acord amb les recomanacions de la norma 9.1-IC Enllumenat públic, la il·luminació 

mitjana de la calçada de la rotonda, es troba compresa entre la màxima il·luminació i la 

mínima, considerant com a la mínima el paviment en fosc, ja que es la situació més 

desfavorable Taula 1.  

 

 

 

 

Il·luminació mitja (lux) Uniformitat 

Mínima 

Màxima Mitja Extrema Paviment 

clar 

Paviment 

fosc 

1. Autopistes, autovies i 

carreteres amb IMD > 4.000 
12 20 24 0,65 0,35 

2. Carreteres amb IMD < 4.000 9 16 24 0,50 0,25 

3. Interseccions en autopistes, 

autovies i carreteres amb IMD 

> 4.000 

16 24 28 -- -- 

4. Interseccions en carreteres 

amb IMD < 4.000 
12 20 28 -- -- 

5. Interseccions en carreteres no 

il·luminades 
10 15 24 0,35 0,20 
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5. Tipus i situació de bàculs i columnes 

Les columnes projectades són de 9 metres d’alçada, que corresponen a columnes 

d'acer galvanitzat reforçades i amb un gruix de 4 mm.  

Pel que fa a les dimensions de les fonamentacions són de 0,65 x 0,65 x 0,80 cm.  

 

6. Tipus de làmpades  

El sistema d’enllumenat s’ha projectat en base a criteris referents a la importància de 

la via, densitat de trànsit i amplada de la via. 

El sistema d’il·luminació escollit per aquest projecte ha estat el següent: 

- La lluminària està composta pels següents elements principals: 

Armadura de fosa injectada d'alumini, que suporta el conjunt òptic, els accessoris de 

connexió i el sistema de fixació a columna.  

Tapa superior de fosa d'alumini injectat, que s'articula en la part posterior, mitjançant 

un sistema de frontissa, amb l'armadura i es fixa a la mateixa mitjançant una palanca 

de fosa injectada en alumini situada en la part frontal. 

Junt d’estanquitat, de silicona. Està situada en el grup òptic, entre el reflector i 

l'allotjament del portalàmpades. 

Connexió per a pressa de terra. 

- Làmpades: 

Les làmpades a emprar seran de vapor de sodi a alta pressió tipus tubular amb una 

potencia de 150 W amb les següents característiques: 
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7. Xarxes d’enllumenat i de terra  

La instal·lació elèctrica partirà d'un punt de connexió amb la línia existent assumint que 

la capacitat de la línia existent es suficient per a contrarestar a l’increment que suposa 

la col·locació de les noves columnes. 

Per a la presa de terra de les làmpades es col·locarà un conductor de color verd - groc 

de 16 mm2 de secció amb les seves piques de presa de terra clavades en l’interior 

d’una arqueta dotada amb una barreja activadora. 

Correcció del factor de potència: Es realitza individualment per cada llum. El factor de 

potència corregit serà com a mínim de 0,90. 

 

8. Manteniment del servei 

Una vegada realitzada l’obra objecte d’aquest projecte, el manteniment de la xarxa 

d’enllumenat així com les despeses derivades dels consums d’electricitat aniran a 

càrrec de l'Ajuntament de Ripollet. 

 

 

Figura 3. Catàleg de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. 
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9. Càlcul de la distribució de les noves columnes 

A la carretera de Barcelona (N-150) es col·locaran dues columnes més entre les dues 

existents per tal de dotar de la suficient il·luminació mitjana a la rotonda en tota la seva 

calçada anular. 

Al document 2 Plànols, es pot veure la distribució final de les columnes. 

Així la separació mínima entre les dues columnes haurà de ser el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’esquema anterior i la següent fórmula calcularem la separació mínima per a 

garantir una il·luminació mitjana de 24 lux/m2: 

 

  
   

   
 
                  

        
  
  

        

On 

D: És la separació mínima entre les columnes. 

 : És la potència d’il·luminació amb lúmens (lm). 

 : Coeficient de depreciació. 

 : Coeficient d’utilització, extret dels angles entre el bàcul i el feix de llum, amb la taula 

anterior. 
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 : Màxima amplada del feix de llum. 

  : Il·luminació mitjana (lx) 
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1. Introducció 

Aquest annex té per objecte descriure les diferents fases en què es durà a terme la 

execució de les obres definides en el present projecte constructiu, d’acord amb les 

tipologies dels diferents mètodes constructius, les afeccions al trànsit, així com les 

afeccions als serveis. 

A continuació s’exposen les mesures bàsiques necessàries per a mantenir en continu 

servei tots els vials afectats durant l’execució de les obres, i que la interferència entre 

aquestes i el trànsit sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució 

considerades.  

En referència a les normatives utilitzades, s’ha considerat el següent, particularitzant 

per cada situació concreta: 

- Instrucción 8.3 IC Señalización de obra 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

 

2. Condicionants 

El principal condicionant per la execució de les obres és mantenir el servei la carretera 

actual. 

Aquest condicionat ve donat pel fet que s’ha de garantir en tot moment l’accés a la 

població de Ripollet, i indirectament a la de Cerdanyola del Vallès, entre d’altres. 

 

3. Descripció de les obres 

Les obres vindran condicionades per la millora de l’actual intersecció, així com també 

per obres de millora de les condicions de seguretat i funcionalitat de la carretera 

(senyalització horitzontal i vertical, defensa, etc.), entre el carrer Tarragona i la 

carretera de Barcelona (N-150). 

Així doncs com a criteri general en les obres es restringirà el trànsit i no caldrà realitzar 

talls de calçada completa, ja que els treballs es desenvoluparan desviant el trànsit i 

ocupant una part de la calçada, mentre que per l’altre part pot discorre el trànsit. 
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A fi de què les obres puguin realitzar-se de manera fraccionada minimitzant les 

interferències amb el trànsit de la carretera actual, els treballs de l’obra han estats 

subdividits en cinc fases relativament independents, considerant els condicionants 

mencionats en l’apartat anterior.  

Al document 2 Plànols del present projecte constructiu es poden veure representades 

gràficament les fases de les obres i per a cada fase s’han representat les zones 

d’obres directes i els desviaments de trànsit particulars a cadascuna. 

Durant tota l’obra es realitzarà la gestió de residus de forma adequada (classificació de 

residus, càrrega del material i aplec en contenidors, etc.), el controls de qualitats 

necessaris i es les obres es realitzaran seguint el pla de seguretat i salut establerts en 

els annexes següents. 

Totes les fases estan fetes des dels criteris abans esmentats, les quals es 

desenvolupen a continuació. 

 

3.1 Fase 1 

A la primera fase s’actuarà sobre les illetes que hi ha actualment la intersecció. 

La primera fase inclou en primer lloc la retirada de les columnes d’enllumenat viari (2 

columnes per a 4 bàculs), els semàfors existents (4 en total), senyals de trànsit (2 

senyals d’obligació i 3 d’orientació) i d’arbusts (8 en total). 

En segon lloc la demolició de la vorada i extracció de la terra vegetal. 

En tercer lloc s’estén una capa d’un 20 cm de formigó HM-20 provisional per tal de que 

sigui transitable de forma provisional. 

En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el 

perímetre de la zona afectada per les obres directes, per tal de protegir-les del trànsit 

existent. 

 

3.2 Fase 2 

En la segona fase s’actuarà a la banda esquerra de la carretera de Barcelona           

(N-150) en sentit nord-oest. 
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En primer lloc es demoleix la vorada amb la rigola existent per tal d’augmentar l’acera. 

En segon lloc es procedeix a la demolició del paviment existent amb la retirada dels 

serveis afectats. 

En tercer lloc es realitza la reposició dels serveis afectats, respectant els criteris de 

cada companyia, ja que serà la que aportarà el material per a fer la reposició. 

Per últim es realitza l’estesa i el piconatge de les capes del paviment, deixant la última 

capa del ferm, la de rodament, per a realitzar-la d’una sola tongada, ja que a la part 

final de cada eix només es realitza un fresat de gruix variable per tal de donar-li 

continuïtat a tot el vial d’accés a la rotonda. 

En aquesta fase es deixa mitja secció de l’illot central fet. 

En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el 

perímetre de la zona afectada per les obres directes, sempre que es trobi en contacte 

amb el vial, per tal de protegir-les del trànsit existent. Al llarg del perímetre en contacte 

amb l’acera es col·locarà una reixa d’acer deixant un espai transitable pel ciutadà. 

 

3.3 Fase 3 

En la tercera fase s’actuarà al costat dret de la carretera de Barcelona (N-150), en 

sentit nord-oest, és a dir a la banda del CUAP Ripollet. 

En primer lloc es demoleix la vorada amb la rigola existent, ja que en aquest cas es la 

línia d’acera retrocedeix un màxim de mig metre. 

En segon lloc es procedeix a la demolició del paviment existent amb la retirada dels 

serveis afectats. 

En tercer lloc es realitza la reposició dels serveis afectats, respectant els criteris de 

cada companyia, ja que serà la que aportarà el material per a fer la reposició. 

Per últim es realitza l’estesa i el piconatge de les capes del paviment, deixant la última 

capa del ferm, la de rodament, per a realitzar-la d’una sola tongada, ja que a la part 

final de cada eix només es realitza un fresat de gruix variable per tal de donar-li 

continuïtat a tot el vial d’accés a la rotonda. 

En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el 

perímetre de la zona afectada per les obres directes, sempre que es trobi en contacte 
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amb el vial, per tal de protegir-les del trànsit existent. Al llarg del perímetre en contacte 

amb l’acera es col·locarà una reixa d’acer sense deixar espai transitable pel ciutadà. 

 

3.4 Fase 4 

En la quarta fase s’actuarà a la banda dreta del carrer Tarragona, direcció a la 

intersecció amb la carretera de Barcelona (N-150). 

En primer lloc es demoleix la vorada amb la rigola existent per tal d’augmentar l’acera. 

En segon lloc es procedeix a la demolició del paviment existent amb la retirada dels 

serveis afectats. 

En tercer lloc es realitza la reposició dels serveis afectats, respectant els criteris de 

cada companyia, ja que serà la que aportarà el material per a fer la reposició. 

Per últim es realitza l’estesa i el piconatge de les capes del paviment, deixant la última 

capa del ferm, la de rodament, per a realitzar-la d’una sola tongada, ja que a la part 

final de cada eix només es realitza un fresat de gruix variable per tal de donar-li 

continuïtat a tot el vial d’accés a la rotonda. 

En aquesta fase només queda acabar l’illot central ja que en les altres fases ja s’ha 

començat. 

En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el 

perímetre de la zona afectada per les obres directes, sempre que es trobi en contacte 

amb el vial, per tal de protegir-les del trànsit existent. Al llarg del perímetre en contacte 

amb l’acera es col·locarà una reixa d’acer deixant un espai transitable pel ciutadà. 

 

3.5 Fase 5 

A la última fase s’actuarà sobre la última illeta i el carril esquerra de la carretera de 

Barcelona (N-150), en sentit nord-oest.  

En primer lloc es realitzarà la demolició del paviment. 

Per últim es realitza l’estesa i el piconatge de les capes del paviment, deixant la última 

capa del ferm, la de rodament, per a realitzar-la d’una sola tongada, ja que a la part 
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final de cada eix només es realitza un fresat de gruix variable per tal de donar-li 

continuïtat a tot el vial d’accés a la rotonda. 

A més en aquesta fase s’inclou les feines d’enjardinat de l’illot central, amb barreja de 

gespa i la col·locació de la senyalització definitiva tant horitzontal com vertical. 

En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el 

perímetre de la zona afectada per les obres directes, per tal de protegir-les del trànsit 

existent. 

 

4. Senyalització i defenses 

Quan l’execució de les obres aquí exposades derivin en la modificació de plataformes 

de vies existents o en les seves proximitats i que puguin representar un perill per a la 

circulació, s’haurà de senyalitzar correctament mitjançant la senyalització, 

l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, que es regiran segons 

la instrucción 8.3-IC. señalización de obras,  

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

- Informar a l’usuari de la presència d’obres. 

- Ordenar la circulació de la forma més còmode i lògica, en la zona afectada per les 

obres, per l’usuari. 

- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per 

les obres i les seves circumstàncies específiques. 

El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal assolir el màxim nivell de 

seguretat, tant pels usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament 

del nivell de servei de la via afectada. 

Durant la nit se situaran sempre que sigui precís, la il·luminació, senyalització i 

l’abalisament lluminós, que sigui necessari. 

En els plànols de l’annex de seguretat i salut, es presenten a mode d’exemple 

diferents tipus de senyalització i abalisament d’obra depenent de les actuacions a 

realitzar. Aquests exemples són a títol orientatiu i s’han de considerar com a mínims.  
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                                                                                                   ANNEX NÚM. 14 
                                                                                                          PLA D’OBRA 



Id Nombre de tarea Duración 
restante

1 Projecte rotonda a Ripollet 118 días

2 Tramitació de l'obra 30 días

3 Inici obra 0 días

4 Treballs previs 1 día

5 Col·locació barreres New Jersey i tala d'arbre 1 día

6 Fase obra 1 4 días

7 Demolició de vorada, retirada d'arbusts, 
instal·lacions elèctriques i cartells

3 días

8 Paviment provisional 1 día

9 Fase obra 2 27 días

10 Col·locació de New Jersey i desviament de tràfic 1 día

11 Demolició paviment i acera, inclòs serveis afectats 18 días

12 Reposició serveis 4 días

13 Paviment, acera i part de rotonda 5 días

14 Fase obra 3 26 días

15 Col·locació de New Jersey i desviament de tràfic 1 día

16 Demolició paviment i acera, inclòs serveis afectats 16 días

17 Reposició serveis 4 días

18 Paviment, acera i part de rotonda 7 días

19 Fase obra 4 22 días

20 Col·locació de New Jersey i desviament de tràfic 1 día

21 Demolició paviment i acera, inclòs serveis afectats 14 días

22 Reposició serveis 4 días

23 paviment, acera i part de rotonda 5 días

24 Fase 5 5 días

25 Col·locació de New Jersey i desviament de tràfic 1 día

26 Pavimentació illot i enjardinat rotonda 4 días

27 Acte de finalització 1 día

28 Seguretat i salut 86 días

29 Control de qualitat 86 días

30 Gestió de residus 86 días

Projecte rotonda a Ripollet

Tramitació de l'obra

Inici obra

Seguretat i salut

Control de qualitat

Gestió de residus

23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22
may '12 jun '12 jul '12 ago '12 sep '12 oct '12

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso
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Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Línea base

Progreso

Página 2

Proyecto: Gant

Fecha: dom 17/06/12



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 17/06/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,00h Cap de collaA0112000

 €19,83h Oficial 1aA0121000

 €23,40h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,22h Oficial 1a jardinerA012P000

 €22,69h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,41h Ajudant electricistaA013H000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €21,50h Ajudant jardinerA013P000

 €17,61h AjudantA013U001

 €19,25h ManobreA0140000

 €17,19h Manobre especialistaA0150000



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 17/06/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €48,80h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €62,84h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €92,37h Fresadora de pavimentC110U085

 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €108,68h Retroexcavadora granC1315030

 €47,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €58,54h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €36,00h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €51,03h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,61h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €54,71h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €11,79h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,30h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €36,51h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €45,73h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €69,01h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €40,94h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €46,00h Camió gruaC1503000

 €37,14h Camió grua de 5 tC1503U10

 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €53,59h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 17/06/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,75h Vibrador intern de formigóC1700006

 €79,17h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €27,39h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €36,80h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €59,28h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €62,72h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €4,81h Regle vibratoriC2005000

 €7,68h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €61,00h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95
a 129CV), amb pneumàtics

CR121600

 €19,70h Sembradora de tracció mecànicaCR711500

 €3,09h MotoserraCRE23000

 €21,61h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030

 €6,15h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €15,85h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 17/06/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €21,47m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,94t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €13,47m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,32kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €61,42m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €62,92m3 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

 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €75,61m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €2,98m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm, D:8-8 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons UNE 36092

B0B34256

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,29u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €1,05u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €1,28u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,23u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 17/06/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques inerts amb una densitat 0.9 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,34m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €7,25m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €17,64m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96617D0

 €1,58u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a
rigola

B974V002

 €147,94m Gual per a vehicles de 160 cm d'amplada, de pedra
granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
182x30 cm, incloses parts proporcional de caps de remat
conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

B981NX15

 €6,06m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €9,33m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €47,28t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

B9H1D210

 €22,06t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U612

 €331,89u Placa d'orientació o situació, de 75x140 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM1BQL2

 €419,89u Placa d'orientació o situació, de 300x227.5 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM1BQS2

 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €97,14u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U111

 €17,38m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

BBM2AA00

 €6,70m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)

BBM2BBA0

 €237,26m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM35500



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 17/06/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,04m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-200, per a barreres
de seguretat

BBMZ1710

 €7,99u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat

BBMZA810

 €5,47m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

BBMZP010

 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 

BBMZU126

 €19,80m Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU610

 €24,35m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU611

 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU612

 €55,91m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU613

 €90,21m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU614

 €46,55u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
76 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZU620

 €21,85m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porósBD559100

 €8,57m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de
diàmetre

BD5A2F20

 €121,35u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 130x500 mm i 560 mm d'alçària, per acoblar a
canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa d'acer
galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca al pericó

BD5P11E8

 €50,70u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm
i 41 kg de pes

BD5ZBJA0

 €73,52u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes

BDDZ3150

 €2,50u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

BDDZ51D0

 €72,58u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0

 €1,80m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

BG21U112

 €2,18m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220030



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 17/06/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,19m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2

BG31F500

 €1,19m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €0,69u Part proporcional d'accessoris i suportsBGW2NE02

 €0,30u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

BGW38000

 €305,59U Columna cilíndrica en xapa d'acer galvanitzat, de 4 mm de
gruix i de 9 m d'alçària

BHM1UC04

 €38,94u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000

 €31,27U Lampada de v.s.a.p. de 150 wBHWM3004

 €348,71U Lluminaria qs-10l, amb auxiliars, inclos equip.BHWM3011

 €5,20kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

BR4U1G00



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 17/06/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €70,66m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,47100/R 17,190000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,47100 15,47100
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,86250105,750000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,74080 53,74080

0,154711,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,65801

70,65801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,97m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,19000/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,19000 17,19000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

30,9624020,370001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 71,36940 71,36940

0,171901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,97030

89,97030COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 17/06/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,13m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,04950/R 17,190001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04950 18,04950
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

28,1106020,370001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 85,61760 85,61760

0,180501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,13084

105,13084COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,85u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

FDB37460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,17100/R 23,020001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,21250/R 19,250001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,38350 44,38350
Materials:

15,7978364,560000,2447B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 15,79783 15,79783

0,665751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,84708

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,84708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,20m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDD1A529 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,97394/R 23,020004,647A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

89,45475/R 19,250004,647A0140000 =xManobreh

Subtotal... 196,42869 196,42869
Materials:

0,006661,110000,006B0111000 =xAiguam3

1,72373105,750000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

27,588960,23000119,952B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

18,50303105,130850,176D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 47,82238 47,82238

2,946431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 247,19750

0,00%DESPESES INDIRECTES

247,19750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,51u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

FDDZ3154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,43820/R 23,020000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,89250/R 19,250000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,33070 17,33070
Materials:

1,4033739,310000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

73,5200073,520001,000BDDZ3150 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes

u

Subtotal... 74,92337 74,92337

0,259961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,51403

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,51403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,37u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDDZ51D9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,77500/R 19,250000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,68100 12,68100
Materials:

2,500002,500001,000BDDZ51D0 =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

u

0,99874105,130850,0095D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 3,49874 3,49874

0,190221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,36996

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,36996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.009,21u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2.8 m de
fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de
ferro colat nodular de 200x200x200 mm

2DB1C025 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

60,8470860,847081,000FDB37460 =xSolera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

u

692,15300247,197502,800FDD1A529 =xParet per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
92,5140392,514031,000FDDZ3154 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70

cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter
u

163,6996016,3699610,000FDDZ51D9 =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

u

Subtotal... 1.009,21371 1.009,21371

COST DIRECTE 1.009,21371

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.009,21371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,83u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

F21DQG02 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,83040/R 60,380000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 4,83040 4,83040

COST DIRECTE 4,83040

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,83040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,43u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)

F21R1160 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,29720/R 24,220000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5,59000/R 21,500000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 11,88720 11,88720
Maquinària:

32,20000/R 46,000000,700C1503000 =xCamió gruah

0,80340/R 3,090000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 33,00340 33,00340
Materials:

10,3600028,000000,370B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques inerts amb una densitat 0.9 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,36000 10,36000

0,178311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,42891

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

55,42891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,06u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

F21R11A0 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,65680/R 24,220000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh

9,46000/R 21,500000,440A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 20,11680 20,11680
Maquinària:

46,00000/R 46,000001,000C1503000 =xCamió gruah

1,35960/R 3,090000,440CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 47,35960 47,35960
Materials:

14,2800028,000000,510B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques inerts amb una densitat 0.9 t/m3, procedents
de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 14,28000 14,28000

0,301751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,05815

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,05815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,88u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques

F21R4060 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,16000/R 21,500000,240A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 5,16000 5,16000
Maquinària:

14,64000/R 61,000000,240CR121600 =xTractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95
a 129CV), amb pneumàtics

h

Subtotal... 14,64000 14,64000

0,077401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,87740

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,87740COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,90m3 Formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat

F9715L11 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,55000/R 19,250000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,15400 16,15400
Maquinària:

0,28860/R 4,810000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,28860 0,28860
Materials:

69,2120062,920001,100B064500C =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

Subtotal... 69,21200 69,21200

0,242311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,89691

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,89691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,10m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
base de formigó HM-20.

F974U020 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,75500/R 23,020000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,92500/R 19,250000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,68000 7,68000
Materials:

7,2358062,920000,115B064500C =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

5,530001,580003,500B974V002 =xLloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a
rigola

u

0,5398289,970300,006D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 13,30562 13,30562
Altres:

% 0,115207,680001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11520 0,11520

COST DIRECTE 21,10082

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,10082COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,08m Gual per a vehicles de 160 cm d'amplda, de pedra granítica,
gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 182x30
cm, inclòs part proporcional de caps de remat conformats
amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col.locat amb
base de formigó amb acabat reglejat i mallasso interior # 8
cada 20 x 20 cm.

F981NX15 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13880/R 19,830000,360A0121000 =xOficial 1ah

22,34700/R 17,190001,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,48580 29,48580
Materials:

7,8020862,920000,124B064500C =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

0,596002,980000,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm, D:8-8 mm, B 500 SD, 6x2,2 m, segons UNE 36092

m2

147,94000147,940001,000B981NX15 =xGual per a vehicles de 160 cm d'amplada, de pedra
granítica, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció
182x30 cm, incloses parts proporcional de caps de remat
conformats amb quart de circumferencia de 40 cm de radi

m

1,0796489,970300,012D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 157,41772 157,41772

1,179434,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 188,08295

0,00%DESPESES INDIRECTES

188,08295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI,
amb dotació 1,5 kg/m2

F9J12X50 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06876/R 17,190000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06876 0,06876
Maquinària:

0,11368/R 28,420000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,11368 0,11368
Materials:

0,495000,330001,500B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49500 0,49500
Altres:

% 0,001030,068671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,00103 0,00103

COST DIRECTE 0,67847

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,67847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1,
amb dotació 1 kg/m2

F9J13R40 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05157/R 17,190000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05157 0,05157
Maquinària:

0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:

0,320000,320001,000B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,32000 0,32000

0,002064,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,45889

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,45889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,66u Pericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 800x800 mm i 60mm d'alçària, per acoblar a
canals de 200 mm d'amplària, amb cistell i reixa d'acer
galvanitzat nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca al pericó, col·locat sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix

FD5P11E8 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,36640/R 23,020000,320A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,24000/R 19,250000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,60640 16,60640
Materials:

7,4566864,560000,1155B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

121,35000121,350001,000BD5P11E8 =xPericó de formigó polímer format per un cos, amb perfil
lateral, de 130x500 mm i 560 mm d'alçària, per acoblar a
canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa d'acer
galvanitzat nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca al pericó

u

Subtotal... 128,80668 128,80668



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 17/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,249101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,66218

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,66218COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,43u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 810x340x40 mm
i 41 kg de pes i col·locada amb morter

FD5ZBJA4 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,90800 16,90800
Materials:

1,5724039,310000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

50,7000050,700001,000BD5ZBJA0 =xReixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm
i 41 kg de pes

u

Subtotal... 52,27240 52,27240

0,253621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,43402

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,43402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,57u Pericó de 40x40x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i rebliment amb sorra.

FDK254F3 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,02000/R 23,020001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

19,25000/R 19,250001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,27000 42,27000
Materials:

0,2432719,940000,0122B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

8,5219264,560000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,057351,050001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos

u

1,840230,230008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 11,66277 11,66277

0,634051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,56682

0,00%DESPESES INDIRECTES
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54,56682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,55m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

G2131223 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,62500/R 19,250000,500A0140000 =xManobreh

17,19000/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,81500 26,81500
Maquinària:

8,29000/R 16,580000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 14,32800 14,32800

0,402231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,54523

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,54523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,78m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G2191305 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,71900/R 17,190000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,71900 1,71900
Maquinària:

0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,20760/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 2,03660 2,03660

0,025791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,78139

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,78139COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,66m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

G2192C05 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30346/R 17,190000,134A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,30346 2,30346
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Maquinària:

1,11086/R 16,580000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,20760/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 2,31846 2,31846

0,034551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,65647

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,65647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

G2194AK1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,60096/R 17,190000,384A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,60096 6,60096
Maquinària:

3,18336/R 16,580000,192C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,81140/R 60,380000,030C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 4,99476 4,99476

0,099011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,69473

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,69473COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,89m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

G2194JE1 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01054/R 17,190000,466A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,01054 8,01054
Maquinària:

3,86314/R 16,580000,233C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

2,89824/R 60,380000,048C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 6,76138 6,76138

0,120161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,89208

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,89208COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,21m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,800P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21212/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,86818/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,08030 1,08030
Maquinària:

2,46465/R 48,800001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,29566/R 58,540000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,36879/R 36,510000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,12910 3,12910

COST DIRECTE 4,20940

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,40m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,65250/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,00250 2,00250
Maquinària:

1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,39917

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,39917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,70m2 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.: 732,514P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00860/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah

0,02707/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04693/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08260 0,08260
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Maquinària:

0,12610/R 92,370001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,06422/R 47,040001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,37684/R 69,010004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,05024/R 36,800001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,61740 0,61740

COST DIRECTE 0,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,10m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G21B1601 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99150/R 19,830000,050A0121000 =xOficial 1ah

6,31800/R 23,400000,270A0125000 =xOficial 1a soldadorh

4,04250/R 19,250000,210A0140000 =xManobreh

1,03140/R 17,190000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,38340 12,38340
Maquinària:

0,49740/R 16,580000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,95624/R 108,680000,018C1315030 =xRetroexcavadora granh

2,07360/R 7,680000,270C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 4,52724 4,52724

0,185751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,09639

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,09639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,80m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de
maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió

G21D3JJ1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,57552/R 17,190000,208A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,57552 3,57552
Maquinària:

1,72432/R 16,580000,104C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,44912/R 60,380000,024C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 3,17344 3,17344
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0,053631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,80259

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,80259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,45m Demolició de pericó de formigó prefabircat per instal·lacións
telefòniques DF-II amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió

G21D3JN1 Rend.: 0,830P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,30786/R 17,190000,208A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,30786 4,30786
Maquinària:

2,07749/R 16,580000,104C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 2,07749 2,07749

0,064621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,44997

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,44997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,55m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:

2,35320/R 78,440000,030C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 2,35320 2,35320

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,54859

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,54859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,78m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2214101 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:
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2,58852/R 78,440000,033C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

Subtotal... 2,58852 2,58852

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,78391

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,78391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

G2225243 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:

4,67324/R 108,680000,043C1315030 =xRetroexcavadora granh

Subtotal... 4,67324 4,67324

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,86863

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,86863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,58m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

G228510F Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,45450/R 17,190000,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,45450 9,45450
Maquinària:

7,24560/R 60,380000,120C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

4,73550/R 8,610000,550C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 11,98110 11,98110

0,141821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,57742

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,57742COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €72,42m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32813/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

1,23938/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,10063/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

2,40625/R 19,250002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,07439 5,07439
Maquinària:

0,21875/R 1,750002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

1,64773/R 79,170000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,99063/R 15,850001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,85711 2,85711
Materials:

64,4910061,420001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,49100 64,49100

COST DIRECTE 72,42250

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,86m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 N

G91A1310 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73250/R 19,250000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,73250 1,73250
Maquinària:

8,62840/R 78,440000,110C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh

0,74035/R 56,950000,013C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,52260/R 66,200000,023C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,70400/R 42,600000,040C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 12,59535 12,59535
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

6,45075105,750000,061B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 6,50625 6,50625
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0,025991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,86009

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,86009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,06m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 200,948P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05225/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

0,08554/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13779 0,13779
Maquinària:

0,32944/R 66,200001,000C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,27226/R 54,710001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,10187/R 40,940000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,70357 0,70357
Materials:

0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3

16,1640013,470001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 16,21950 16,21950

COST DIRECTE 17,06086

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,06086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,19t Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa
G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

G93AD214 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80570/R 23,020000,035A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,02125/R 19,250000,105A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,82695 2,82695
Maquinària:

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,03712 1,03712
Materials:

47,2800047,280001,000B9H1D210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 47,28000 47,28000
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0,042401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,18647

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,18647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39m 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.: 38,673P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54301/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

2,05104/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,98658/R 19,250006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,58063 5,58063
Maquinària:

0,23272/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,29562/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,04525/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,15903/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,73262 0,73262
Materials:

2,5796461,420000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,0585475,610000,014B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,050202,510000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,128001,280000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,457002,340001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,07338 7,07338

COST DIRECTE 13,38663

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,38663COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,32m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, 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

G9650020 Rend.: 24,234P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86655/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

3,27309/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah
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4,76603/R 19,250006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,90567 8,90567
Maquinària:

0,37138/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,47175/R 45,730000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,07221/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,25378/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,16912 1,16912
Materials:

4,9136061,420000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,7390375,610000,023B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,050202,510000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,128001,280000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

7,612507,250001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

m

Subtotal... 15,24333 15,24333

COST DIRECTE 25,31812

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,31812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,65m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5

G96617D9 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,67580/R 23,020000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,49025/R 19,250000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,16605 16,16605
Materials:

4,6372062,920000,0737B064500C =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

0,0825539,310000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

18,5220017,640001,050B96617D0 =xVorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 23,24175 23,24175
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0,242491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,65029

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,65029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,81m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

G9E1321N Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,12140/R 23,020000,570A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,60475/R 19,250000,447A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,72615 21,72615
Materials:

0,001111,110000,001B0111000 =xAiguam3

0,9351919,940000,0469B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt

0,32783105,750000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,181206,060001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2

3,31162105,130850,0315D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 10,75695 10,75695

0,325891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,80899

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,80899COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,34m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

G9F1U005 Rend.: 6,805P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,54298/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

11,65614/R 19,830004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,65760/R 19,250002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,85672 18,85672
Maquinària:

1,32256/R 36,000000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43314/R 11,790000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

1,21969/R 8,300001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
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1,63733/R 37,140000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,61272 4,61272
Materials:

0,0858821,470000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

2,2683075,610000,030B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

9,516609,330001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 11,87078 11,87078

COST DIRECTE 35,34022

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,34022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,76t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de
l'assaig marshall

G9H18213 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36832/R 23,020000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,38600/R 19,250000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,75432 1,75432
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

47,2800047,280001,000B9H1D210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

t

Subtotal... 47,28000 47,28000

0,026311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,75975

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,75975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,65t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U612 Rend.: 119,714P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17542/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,33129/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,57437/R 17,190004,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,08108 1,08108
Maquinària:

4,03520/R 69,010007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,45099/R 53,990001,000C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,49518/R 59,280001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,52392/R 62,720001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 5,50529 5,50529
Materials:

22,0600022,060001,000B9H1U612 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 22,06000 22,06000

COST DIRECTE 28,64637

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,64637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,45m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1G9J1U0N1 Rend.: 1.192,778P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01663/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,01441/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03104 0,03104
Maquinària:

0,02296/R 27,390001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,02296 0,02296
Materials:

0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 0,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93m 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.: 630,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03333/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,09443/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05457/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,18233 0,18233
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Maquinària:

0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:

0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,93339

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,93339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,18m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 275,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07636/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,21633/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,12502/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,41771 0,41771
Maquinària:

0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,14451/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,33095 0,33095
Materials:

2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,42640 2,42640

COST DIRECTE 3,17506

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,17506COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,75m2 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.: 14,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

4,24929/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,45571/R 17,190002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,20500 8,20500
Maquinària:

0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 18,74752

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,74752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,69u 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.: 3,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,61000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,87000/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,48000 12,48000
Maquinària:

3,09500/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,09500 3,09500
Materials:

123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 138,68500

0,00%DESPESES INDIRECTES
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138,68500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,60u 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.: 3,750P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28800/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,69600/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,98400 9,98400
Maquinària:

2,47600/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,47600 2,47600
Materials:

97,1400097,140001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 97,14000 97,14000

COST DIRECTE 109,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

109,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,22u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 75x140 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21A41 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,00275/R 19,250001,143A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,00275 22,00275
Materials:

331,89000331,890001,000BBM1BQL2 =xPlaca d'orientació o situació, de 75x140 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 331,89000 331,89000

0,330041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 354,22279

0,00%DESPESES INDIRECTES

354,22279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €442,22u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 227.5x300 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21A61 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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22,00275/R 19,250001,143A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,00275 22,00275
Materials:

419,89000419,890001,000BBM1BQS2 =xPlaca d'orientació o situació, de 300x227.5 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 419,89000 419,89000

0,330041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 442,22279

0,00%DESPESES INDIRECTES

442,22279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,45u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització
vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments
verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de
3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

GBB31000 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94748/R 23,780000,166A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,39304/R 20,440000,166A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,34052 7,34052

0,110111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,45063

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,45063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €309,79m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
d'acer galvanitzat, fixat al suport

GBB42210 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93200/R 19,830000,400A0121000 =xOficial 1ah

63,52500/R 19,250003,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 71,45700 71,45700
Materials:

237,26000237,260001,000BBM35500 =xCartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

m2

Subtotal... 237,26000 237,26000

1,071861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 309,78886

0,00%DESPESES INDIRECTES

309,78886COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €174,92m3 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- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,04000/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah

15,86400/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,40000/R 19,250001,000A0140000 =xManobreh

13,75200/R 17,190001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 50,05600 50,05600
Maquinària:

5,02720/R 62,840000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

12,24720/R 51,030000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

14,63360/R 45,730000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

2,80000/R 1,750002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

12,68000/R 15,850001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 47,38800 47,38800
Materials:

77,4720064,560001,200B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 77,47200 77,47200

COST DIRECTE 174,91600

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,91600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,10u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

GBBVU101 Rend.: 5,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,96600/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,52200/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 7,48800 7,48800
Maquinària:

1,85700/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,85700 1,85700
Materials:

37,2000037,200001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 

u

46,5500046,550001,000BBMZU620 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
76 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u
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Subtotal... 83,75000 83,75000

COST DIRECTE 93,09500

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,09500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,60m Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons
designació MB del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU201 Rend.: 26,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76269/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,67731/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,44000 1,44000
Maquinària:

0,35712/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,35712 0,35712
Materials:

19,8000019,800001,000BBMZU610 =xPal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació MB del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 19,80000 19,80000

COST DIRECTE 21,59712

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,59712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,58m 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.: 21,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94429/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,83857/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,78286 1,78286
Maquinària:

0,44214/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,44214 0,44214
Materials:

24,3500024,350001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 24,35000 24,35000
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COST DIRECTE 26,57500

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,57500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,81m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU205 Rend.: 17,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16647/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,03588/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,20235 2,20235
Maquinària:

0,54618/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,54618 0,54618
Materials:

31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 31,06000 31,06000

COST DIRECTE 33,80853

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,80853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,80m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU206 Rend.: 12,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65250/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,46750/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,12000 3,12000
Maquinària:

0,77375/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,77375 0,77375
Materials:

55,9100055,910001,000BBMZU613 =xPal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 55,91000 55,91000

COST DIRECTE 59,80375

0,00%DESPESES INDIRECTES
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59,80375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,88m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU207 Rend.: 10,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,76100/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,74400 3,74400
Maquinària:

0,92850/R 37,140000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,92850 0,92850
Materials:

90,2100090,210001,000BBMZU614 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 90,21000 90,21000

COST DIRECTE 94,88250

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,88250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,24m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

GBBV01000 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,93200/R 19,830000,400A0121000 =xOficial 1ah

15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,33200 23,33200
Maquinària:

14,85600/R 37,140000,400C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,85600 14,85600
Materials:

6,700006,700001,000BBM2BBA0 =xAmortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos)

m

Subtotal... 6,70000 6,70000

0,349981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,23798

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,23798COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,68m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport

GBCC1000 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99150/R 19,830000,050A0121000 =xOficial 1ah

2,88750/R 19,250000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,87900 3,87900
Materials:

17,3800017,380001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

m

1,367505,470000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

m

Subtotal... 18,74750 18,74750

0,058191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,68469

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,68469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,95u Suport de perfil, CPN-200 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat formigonat

GBCC2000 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99150/R 19,830000,050A0121000 =xOficial 1ah

5,10125/R 19,250000,265A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,09275 6,09275
Materials:

20,6048015,040001,370BBMZ1710 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat CPN-200, per a barreres
de seguretat

m

15,980007,990002,000BBMZA810 =xAmortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat

u

2,1833370,658010,0309D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 38,76813 38,76813

0,091391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,95227

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,95227COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €44,96m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre
solera de 25 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

GD5591E8 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,25130/R 23,020000,315A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,06375/R 19,250000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,31505 13,31505
Materials:

8,3088764,560000,1287B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

22,9425021,850001,050BD559100 =xTub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porósm

0,1889489,970300,0021D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 31,44031 31,44031

0,199731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,95509

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,95509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,80m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm.GD5A1705 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,30400 12,30400
Maquinària:

4,22700/R 42,270000,100C1315010 =xRetroexcavadora petitah

1,72200/R 8,610000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 5,94900 5,94900
Materials:

10,3688019,940000,520B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

8,998508,570001,050BD5A2F20 =xTub circular ranurat de paret doble de PVC i 200 mm de
diàmetre

m

Subtotal... 19,36730 19,36730

0,184561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,80486

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,80486COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €67,07u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I

GD5J4F0E Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,17100/R 23,020001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,21250/R 19,250001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 44,38350 44,38350
Materials:

19,3163564,560000,2992B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,299031,290001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,405602,510000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 22,02098 22,02098

0,665751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,07023

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,07023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,79M Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

GDG3U006 Rend.: 17,248P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36526/R 21,000000,300A0112000 =xCap de collah

2,29940/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,23214/R 19,250002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,89680 4,89680
Maquinària:

1,04360/R 36,000000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,24061/R 8,300000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,79540/R 45,730000,300C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,10146/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,45947/R 15,850000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,64054 2,64054
Materials:

16,5834061,420000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,672001,800002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces
especials i accessoris

m
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Subtotal... 20,25540 20,25540

COST DIRECTE 27,79274

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,79274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,23u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

GDKZHEB4 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,28720/R 23,020000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,93000/R 19,250000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,21720 15,21720
Materials:

0,2083439,310000,0053B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

72,5800072,580001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 72,78834 72,78834

0,228261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,23380

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,23380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2,
col·locat en tub

GG31F506 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95120/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,81640/R 20,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,76760 1,76760
Materials:

2,233802,190001,020BG31F500 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x6 mm2

m

Subtotal... 2,23380 2,23380

0,026511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,02791

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,02791COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,04m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,840P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20570/R 21,000000,067A0112000 =xCap de collah

1,93371/R 19,830000,667A0121000 =xOficial 1ah

2,57456/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,71397 4,71397
Materials:

1,190001,190001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,134400,300000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

u

Subtotal... 1,32440 1,32440

COST DIRECTE 6,03837

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,03837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,13UT Fonamentació per a columna de 9 m d'alçada, inclòs perns
d'ancoratge i tubs de pvc

GHM1F001 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,00000/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

17,61000/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 58,44000 58,44000
Materials:

54,7252261,420000,891B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,270002,180001,500BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,690000,690001,000BGW2NE02 =xPart proporcional d'accessoris i suportsu

Subtotal... 58,68522 58,68522

COST DIRECTE 117,12522

0,00%DESPESES INDIRECTES

117,12522COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost de l´obra (1r)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 17/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,61u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip
elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de
vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m
com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

GHM1F0F4 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,94500/R 23,780000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,10250/R 20,410000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,04750 11,04750
Maquinària:

13,39750/R 53,590000,250C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 13,39750 13,39750

0,165711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,61071

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,61071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,32u Desmuntatge per a substitució del semàfor amb equip
elèctric integrat,muntat sobre columna a una alçària de 10 m
com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

GHM1F0G3 Rend.: 1,012P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87451/R 23,780000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,04200/R 20,410000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,91651 10,91651
Maquinària:

13,23864/R 53,590000,250C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah

Subtotal... 13,23864 13,23864

0,163751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,31890

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,31890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €847,85U Punt de llum amb columna d'acer galvanitzatamb un índex
de protecció ip-65, de 9 m d'alçada i 4 mm de gruix,
lluminària esfèrica amb làmpada de v.s.a.p. de 150 w, inclòs
cablejat interior, reductor de fluxe i accessoris.

GHM31010 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

35,22000/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 65,55000 65,55000
Maquinària:

37,14000/R 37,140001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

20,65410/R 38,970000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 57,79410 57,79410
Materials:

305,59000305,590001,000BHM1UC04 =xColumna cilíndrica en xapa d'acer galvanitzat, de 4 mm de
gruix i de 9 m d'alçària

U

38,9400038,940001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu

31,2700031,270001,000BHWM3004 =xLampada de v.s.a.p. de 150 wU

348,71000348,710001,000BHWM3011 =xLluminaria qs-10l, amb auxiliars, inclos equip.U

Subtotal... 724,51000 724,51000

COST DIRECTE 847,85410

0,00%DESPESES INDIRECTES

847,85410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,53m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en
un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la
primera sega

GR71370G Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12594/R 24,220000,0052A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,04538/R 22,690000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

0,06880/R 21,500000,0032A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,24012 0,24012
Maquinària:

0,06304/R 19,700000,0032CR711500 =xSembradora de tracció mecànicah

0,04322/R 21,610000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,10626 0,10626
Materials:

0,182005,200000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,18200 0,18200

0,003601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,53198

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,53198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.898,00PA Partida alçada inclou el valor del control de qualitat realitzat
durant tota la obra.

PPAONCQ Rend.: 1,000P- 72
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 €5.466,39pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra
considerant un 3% del PEM

PPA0N00 Rend.: 1,000P- 73

 €5.074,47pa Partida alçada a justificar per a Seguretat i SaludPPA0NSS Rend.: 1,000P- 74

 €11.999,73PA Partida alçada corresponent a les despeses per la gestió de
residus de l'obra. Inclou la classificació, la càrrega a camió,
el transport i el cànon a pagar a l'abocador. 

PPA0NGR Rend.: 1,000P- 75
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL. .............. ......................... ......................... ..................... 

 

Pag. 1 
 

 
 
 

187.679,22 
 
 

6,00 % Benefici industrial SOBRE 204.780,55............................................................... 11.260,75 
 
 

13,00 % Despeses generals SOBRE 204.780,55...............................................................  24.348,30 
 
 
 

Subtotal 223.338,28 
 

18,00 % IVA SOBRE 243.688,85...................................................................................................... 40.200,89 
 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 263.539,17 
 
 
 
 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

 
( DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DISET CÈNTIMS ) 

 

 
 
 
 
A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior els valors corresponents  a les 

reposicions dels serveis afectats que es preveuen per part de les companyies i a les indemnitzacions per 

expropiacions, amb el que resulta: 

 

Pressupost d’Execució per Contracta.................................................        263.539,17 € 

Serveis Afectats .................................................................................          10.000,00 € 

Expropiacions.....................................................................................                   0,00 € 

                                                                                                                                                                                           

TOTAL PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ:             273.539,17 € 

 

          ( DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DISET CÈNTIMS ) 
 
 
           
        
 
 
          Barcelona, Juny de 2012 

Autor del projecte 
 

Gustau Sardà Benguerel 
Enginyer de la construcció 
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1. Introducció 

El present annex té com objectiu mostrar les possibilitats que existeixen alhora de 

establir la solució més apropiada per al projecte Projecte constructiu d’una rotonda en 

la intersecció entre la carretera de Barcelona (N-150) i el carrer de Tarragona al terme 

municipal de Ripollet, comarca del Vallès Occidental amb numero de codi 113. 

 

2. Alternatives 

L’estudi de les possibles alternatives per a la intersecció actual entre la carretera de 

Barcelona (N-150) i el carrer de Tarragona al terme municipal de Ripollet, a la comarca 

del Vallès Occidental són les següents. 

 

2.1 Alternativa 1 

Com a primera alternativa, s’ha considerat la opció de no realitzar res a la intersecció 

actual, és a dir, no realitzar cap modificació.  

Aquest alternativa seria la millor solució des d’un punt de vista econòmic però des del 

punt de vista tant social com de planejament no seria acceptable, per una banda tenim 

el factor social i en aquest sentit com, s’ha dit anteriorment, ja s’ha demanat de 

realitzar una remodelació, així es mostra en el Pla local de seguretat viària de 

Cerdanyola del Vallès, realitzat al juny de 2008,  el qual analitza els accidents d’anys 

anteriors en les zones més conflictives del municipi i fa un anàlisi d’aquestes 

esmentant les seves mancances i recomanant-hi, en alguns casos les possibles 

solucions o alternatives per tal de poder-ne reduir l’accidentalitat.  

Així a l’Annex 1: Fitxes de punts i trams de concentració d’accident, d’aquest pla local  

es troba continguda i analitzada la intersecció del present projecte constructiu, i la seva 

recomanació es la de realitzar-hi una rotonda. 

Des del punt de vista de planejament tampoc seria acceptable, doncs, amb la  

modificació puntual del Pla general metropolità del sector discontinu Redosa-

Vallençana  amb número d’expedient 2005 / 020168 / M i amb data d’aprovació 

12/01/2009, per part de la Generalitat, determinen que la intersecció s’hauria de 

resoldre mitjançant una rotonda. 



2.2 Alternativa 2 

Com a segona alternativa, s’ha considerat la opció de realitzar una rotonda de 

diàmetre anular petit, però acceptable, ja que es pot considerar com a una rotonda 

urbana, a més d’un carril tangent a aquesta, és a dir, mantenint un carril de la carretera 

de Barcelona (N-150), el carril dret en sentit sud-est, de Sabadell a Barcelona. 

Aquesta opció seria la millor opció des d’un punt de vista social ja que es mantenen les 

places de pàrquing que hi ha actualment a la carretera de Barcelona (N-150), però des 

d’un punt de vista de la seguretat pot ser perillosa ja que podria causar confusió als 

nous usuaris que vinguessin de Sabadell i volguessin anar a Ripollet, si el nus no es 

trobés ben indicat amb anterioritat. 

D’altra banda, des del punt de vista de planejament seria la pitjor opció ja que amb el 

carril tangent, faria molt complicada la opció de voler anar des de Ripollet al nou carrer 

i també pel usuaris que vinguessin de Barcelona, ja que no hi podrien accedir de forma 

directe. 

Al final d’aquest document es mostra la opció de la alternativa 2. 

 

2.3 Alternativa 3 

Per últim, tenim la opció que s’ha escollit en el present projecte constructiu. 

Aquesta alternativa, com s’ha dit anteriorment, consisteix d’una rotonda centrada a la 

intersecció actual la qual està dissenyada pensada amb el que contempla el 

planejament, és a dir, es té en compte la futura obertura del nou carrer seguint del 

carrer Tarragona.  

A més des d’un punt de vista de la seguretat és la millor opció d’entre les altres 

explicades anteriorment. 
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