
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT Nᵒ 1 

MEMÒRIA I ANNEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MEMÒRIA 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

  

 

Memòria  1 
 

 

Índex 
 

1. OBJECTE DEL PROJECTE ................................................................................................ 3 

2. ANTECEDENTS .............................................................................................................. 3 

3. SITUACIÓ ACTUAL ........................................................................................................ 4 

3.1. Marc geogràfic .............................................................................................................. 4 

3.2. Cartografia i topografia ................................................................................................. 4 

3.3. Marc geològic ................................................................................................................ 5 

3.4. Climatologia i hidrologia................................................................................................ 5 

3.4.1. Climatologia ......................................................................................................... 5 

3.4.2. Hidrologia ............................................................................................................ 6 

3.5. Traçat i trànsit actual ..................................................................................................... 7 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA ....................................................................... 7 

4.1. Estudi d’alternatives ...................................................................................................... 7 

4.2. Dades generals .............................................................................................................. 9 

4.3. Descripció de les obres .................................................................................................. 9 

4.4. Traçat ........................................................................................................................... 10 

4.5. Moviment de terres .................................................................................................... 10 

4.6. Ferms i paviments ....................................................................................................... 11 

4.6.1. Categoria de trànsit ........................................................................................... 11 

4.6.2. Classificació de l’esplanada ............................................................................... 11 

4.6.3. Secció de ferm adoptada ................................................................................... 11 

4.7. Drenatge ...................................................................................................................... 12 

4.7.1. Drenatge transversal ......................................................................................... 12 

4.7.2. Drenatge longitudinal ........................................................................................ 13 

4.8. Senyalització, abalisament i defenses de l’obra .......................................................... 13 

4.8.1. Senyalització horitzontal ................................................................................... 13 

4.8.2. Senyalització vertical ......................................................................................... 14 

4.8.3. Abalisament ....................................................................................................... 15 

4.8.4. Barrera de seguretat.......................................................................................... 15 

4.9. Gestió de residus generats en l’obra........................................................................... 16 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

  

 

Memòria  2 
 

 

5. SERVEIS AFECTATS...................................................................................................... 16 

6. EXPROPIACIONS ......................................................................................................... 16 

7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ................................................................................... 17 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ ................................................................................................. 17 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ............................................................................. 18 

10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS .............................................................................................. 19 

11. REVISIÓ DE PREUS ...................................................................................................... 19 

12. RESUM DEL PRESSUPOST ............................................................................................ 19 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE .................................................................. 20 

14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA ................................................................................ 21 

15. CONCLUSIÓ ................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

  

 

Memòria  3 
 

 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present Projecte és el de definir i valorar les obres necessàries per tal de realitzar 

el condicionament i la millora de la carretera que uneix els termes municipals de Torres de 

Segre i Sudanell, a la província de Lleida. 

 

2. ANTECEDENTS 

 

La carretera objecte del present Projecte es tracta d’una via local situada entre els termes 

municipals de Torres de Segre i Sudanell, a la província de Lleida. El tram té una longitud total 

de 4,647 Km, i enllaça una població amb l’altra. 

 

Actualment, la via en qüestió es troba asfaltada, tot i que presenta un estat molt deficient en la 

capa de rodament, amb fissures i irregularitats considerables. Es contempla doncs el 

condicionament i la millora del ferm existent de la carretera al llarg del seu recorregut. 

 

Els amples de la calçada compleixen la normativa, per la qual cosa no es realitzaran 

eixamplaments. Els ferms i paviments a emprar per tal de constituir la nova via, així com altres 

especificacions necessàries per complir l’objectiu previst, es troben detallats en els Annexos 

d’aquest document. 

 

En referència al traçat, l’encaix de l’eix de la carretera nova coincidirà amb el de la existent, 

excepte en un tram situat entre el PK 4+096,65 i el PK 4+131,70, que queda definit per una 

corba i una contra corba pronunciades, i que constitueixen l’accés i la sortida d’una obra de 

creuament sobre el Canal de Seròs, i que fan que sigui un tram perillós. Així doncs, es definirà 

una variant de traçat per a aquest tram, per tal de reduir la probabilitat de que s’hi produeixin 

accidents de trànsit. 
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Altrament, la carretera no es troba senyalitzada, fet que suposa un perill addicional pels 

usuaris. El Projecte doncs, també contempla la senyalització, tant vertical com horitzontal de la 

via, així com la instal·lació dels dispositius de defensa necessaris per tal de garantir una 

circulació més segura i confortable. 

 

Finalment, també es preveu la neteja i la restitució de les cunetes existents al llarg de tot el 

traçat, per tal de garantir la correcta evacuació de les aigües interceptades per la via. 

 

3. SITUACIÓ ACTUAL 

 

3.1. Marc geogràfic 

 

La zona objecte d’estudi es troba situada geogràficament a la comarca del Segrià. 

Administrativament, el tram d’intervenció pertany als termes municipals de Torres de Segre i 

de Sudanell, pertanyents a la província de Lleida. 

 

3.2. Cartografia i topografia 

 

La base cartogràfica utilitzada per a la redacció d’aquest Projecte, procedeix de les següents 

fonts: 

• Plànol topogràfic a escala 1/5000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

• Aixecament topogràfic de la zona que envolta al Canal de Seròs, cedida per 

l’Ajuntament de Sudanell. 

• Ortofotos a escala 1/5000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

• Mapa geològic a escala 1/250000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Tota la cartografia utilitzada es troba projectada amb coordenades en projecció UTM. 
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3.3. Marc geològic 

 

La zona objecte del present Projecte es troba situada, en la denominada Depressió o Conca de 

l’Ebre. 

 

Geològicament es tracta d’una depressió reblerta d’importants dipòsits detrítics terciaris. Els 

materials de la zona corresponen a l’Oglicè i al Neogen. Des d’aquestes èpoques, els materials 

al·luvials s’han anat desenvolupant des dels marges de les serralades fins als sectors més 

interns de la conca, fet que ha comportat el rebliment de la depressió per mitjà de grans 

quantitats d’aquests sediments. 

 

Els materials que transcorren actualment per la zona d’estudi són reconeguts com a substrat 

quaternari, i es componen a base d’arenes i llims en les vessants, i de graves en profunditat. 

 

En l’Annex número 4 (Geologia i Geotècnia) d’aquest Document, es detallen les 

característiques geològiques dels materials que conformen la zona. 

 

3.4. Climatologia i hidrologia 

3.4.1. Climatologia 

L’estudi climatològic està orientat a la definició dels principals trets climàtics de l’àmbit de 

projecte per tal de determinar, basant-se en ells, la possible incidència que aquests poden 

tenir en l’execució de les obres i la seva posterior explotació. 

 

Tal i com s’ha mencionat, l’àmbit de projecte es troba situat en la comarca del Segrià. Aquesta, 

al tractar-se d’una delimitació de terreny planera sense variacions topogràfiques importants, 

fa que el clima sigui del mateix tipus a tota la comarca.  

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

  

 

Memòria  6 
 

 

El clima predominant és mediterrani, caracteritzat sobretot pel contrast tèrmic, tant entre el 

dia i la nit com entre l’estiu i l’hivern. Els hiverns son extremadament freds, amb la formació de 

boires espesses, mentre que els estiu són molt calorosos, amb temperatures molt elevades. 

 

La temperatura mitja anual se situa per sobre dels 14º, deguda a les temperatures 

estiuenques, ja que les temperatures mitjanes hivernals es troben entre els 4º i 5º i les del 

període d’estiu entre 24º i 25º. 

 

Les precipitacions són escasses. Es tracta de la zona de Catalunya amb un índex de precipitació 

més baix, que es troba al voltant dels 400 mm anuals. A més, aquestes precipitacions es donen 

de forma irregular, amb èpoques completament seques i la major part de pluges concentrades 

en el mes de maig.  

 

3.4.2. Hidrologia 

L’objectiu dels càlculs hidrològics és el de determinar la quantitat de cabal d’aigua 

interceptada per la carretera, per tal de poder dimensionar després les obres de drenatge 

longitudinal i transversal a construir necessàries per poder evacuar aquestes aigües i garantir 

una circulació segura per la via. 

 

Els càlculs de determinació de cabal s’han realitzat en base a les pautes indicades en les 

Recomanacions Tècniques pels Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local, establertes per l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA). Així doncs, s’ha aplicat el mètode Racional de Témez i el mètode de 

Manning-Strickler. 

 

Els càlculs hidrològics detallats es troben en l’Annex 6 (Climatologia, Hidrologia i Drenatge) 

d’aquest Document. 
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3.5. Traçat i trànsit actual 

 

Actualment, la Carretera de Torres de Segre a Sudanell té un traçat bastant uniforme, sense 

grans desnivells en alçat, ni corbes amb radis molt tancats en planta. Això es deu, en part, a 

que el terreny sobre el qual està construïda la carretera és pla. 

 

Cal destacar el tram situat entre el PK 4+096,65 i el PK 4+131,70, que presenta una alineació en 

planta formada per una corba i una contra corba molt pronunciades, que suposen un perill 

pels usuaris de la via. A més, la perillositat del tram s’accentua al ser la corba i la contra corba 

just a l’entrada i just a la sortida d’un pont situat sobre el Canal de Seròs. 

 

Així doncs, es preveu en el present Projecte la definició d’una nova variant de traçat en aquest 

tram. En la resta de la carretera, es mantindrà la alineació de traçat existent, ja que aquesta 

manté unes condicions de seguretat adequades. 

 

En referència a la intensitat de trànsit de la via, aquesta és baixa. En l’Annex 8 (Ferms i 

Paviments), es detallen les dades exactes del trànsit que freqüenta la via, incloent estudis 

d’aforament realitzats. 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

4.1. Estudi d’alternatives 

 

Amb l’objectiu d’obtenir la millor solució possible per a dur a terme la millora del ferm de la 

carretera en qüestió, s’ha realitzat un estudi de diferents alternatives a tenir en compte, 

valorant diversos criteris. 
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Tenint en compte que, a part de la millora del ferm és necessària també la millora del tram 

situat sobre el Canal de Seròs, s’han plantejat dos grups d’alternatives: un primer 

d’alternatives referents a la millora del ferm, i un segon d’alternatives referents a la millora de 

traçat en el tram conflictiu 

 

Així doncs, després d’analitzar totes les possibilitats de projecte, s’han determinat les següents 

alternatives possibles a executar: 

 

Alternatives referents a millora del ferm 

1) Regularització del ferm existent 

2) Fresat i reposició del ferm 

3) Estabilització amb sòl-ciment  

 

Alternatives referents a la millora del traçat en el tram sobre el Canal de Seròs 

1) Eixamplament de la calçada i del pont 

2) Construcció d’una variant 

 

Per establir un criteri de valoració, s’ha realitzat una puntuació de cada una de les alternatives 

en funció de diferents criteris que s’espera que compleixin, que són: el cost econòmic, 

l’impacte ambiental que produeixen, la viabilitat en l’execució, la satisfacció de les necessitats, 

i el pes dels avantatges sobre els inconvenients. 

 

Feta la valoració, s’ha determinat que la alternativa més adequada és la 3.2 (3 en referència a 

la millora del ferm, i 2 en referència a la millora del traçat). 

 

En l’Annex 3 (Estudi d’alternatives), es descriu de forma detallada cadascuna de les 

alternatives plantejades, així com la justificació de la alternativa escollida, i també la valoració 

que s’ha realitzat, especificant clarament el sistema de puntuació. 
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4.2. Dades generals 

 

 

Paràmetre Definició 

Tipus de via Carretera local 

Trànsit T 41 

Ample mig 7 m 

Longitud total 6647,015 m 

Ferm 
30 cm estabilització sòl 

ciment + 5 cm capa 
rodament 

Superfície asfàltica 31.175,193 m2 

Longitud de cunetes 3.873,599 m 

Taula 1. Dades generals de la solució de Projecte 

 

 

4.3. Descripció de les obres 

 

Tal i com s’ha esmentat, la solució adoptada per executar el següent projecte consisteix en dur 

a terme una estabilització amb sòl ciment del ferm de la carretera existent, i la definició d’una 

variant de traçat sobre el tram conflictiu sobre el Canal de Seròs. 

 

Queda exempt del present Projecte el càlcul i definició de la tipologia estructural del nou pont 

sobre el canal. Només es realitzarà la definició del traçat de la nova variant. 

 

En el procés d’execució de la millora del ferm de la carretera, una màquina estabilitzadora 

fresa el paviment asfàltic existent i el mescla amb el ferm format a base de graves, tot afegint 

la dosificació estimada d’aigua i ciment. En la mateixa tongada, la pròpia estabilitzadora estén 

la mescla realitzada, constituint d’aquesta manera la nova base de ferm, sobre la qual 

s’estendrà posteriorment la capa de rodament de mescla bituminosa. 
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A part de l’execució del ferm, es realitzarà el fresat del tram que quedarà en desús, la neteja i 

perfilat de les cunetes existents, la instal·lació de tota senyalització vertical, horitzontal i 

barreres de seguretat necessàries per garantir la seguretat de la via, i també la demolició del 

pont existent sobre el Canal de Seròs. 

 

4.4. Traçat 

 

L’encaix de l’eix corresponent a la nova carretera s’adapta al traçat de la via existent, excepte 

en el petit tram conflictiu entre el PK 4+096,65 i el PK 4+131,70. Es defineix un eix de traçat 

nou per al tram de la variant, que s’enllaça amb l’eix de la carretera principal en el PK 4+016,72 

i en el PK 4+210,14.  

 

En l’Annex 9 (Traçat) d’aquest Document, s’expliquen els detalls de la definició de traçat de la 

carretera principal i de la nova variant de traçat. 

 

4.5. Moviment de terres 

 

La solució adoptada per executar el present Projecte implica un reciclatge del ferm i paviment 

existent, a partir del qual es formarà la nova base de ferm de la carretera, sobre la qual 

s’estendrà la capa de rodament. 

 

Així doncs,  en l’execució d’aquesta alternativa no són necessàries operacions de moviments 

de terres consistents en excavacions i reblerts per tal de formar l’esplanada, ja que s’aprofita 

totalment la base del ferm del tram existent. 
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4.6. Ferms i paviments 

4.6.1. Categoria de trànsit 

En l’Annex 8 (Ferms i Paviments) s’inclou un aforament de trànsit de la carretera objecte 

d’estudi, que proporciona el valor de la Intensitat Mitjana Diària de vehicles pesats que 

circulen per la via. 

 

A partir d’aquesta dada es determina la categoria de trànsit que caracteritza la carretera, amb 

l’ajuda de la taula 1.B de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, i que és T41. 

 

4.6.2. Classificació de l’esplanada 

En l’Annex 5 (Geologia i Geotècnia), es determina detalladament que el tipus de sòl que forma 

l’esplanada existent de la carretera és un sòl adequat (1). 

 

Altrament, amb l’ajuda dels assaigs a laboratori efectuats sobre diferents mostres extretes a 

camp, els resultats dels quals han estat cedits per la Diputació de Lleida, es determina que 

l’esplanada sobre la qual es recolza la carretera existent és de tipus E1. 

 

Els resultats dels assaigs mencionats, així com la justificació de que l’esplanada existent és una 

E1, s’adjunten també en l’Annex 5 (Geologia i Geotècnia) d’aquest Document. 

 

4.6.3. Secció de ferm adoptada 

D’acord amb la categoria de trànsit obtinguda (T41) i la caracterització de l’esplanada existent 

(E1), es defineix, consultant el catàleg de seccions de ferm inclòs en la Norma 6.1-IC, quina és 

la secció tipus del ferm que tindrà la nova carretera. 
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La secció adoptada és la 4112 del catàleg, i està composta per les següents capes: 

- Capa de rodament de 8cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D. 

- Reg d’adherència amb emulsió tipus ECR-1 (200g/m2). 

- Reg de curat amb emulsió tipus ECR-1 (300 g/m2). 

- Base de 30 cm de sòl-ciment.  

 

La secció adoptada a implantar en l’estructura consistent en el pont sobre la Autopista A2, 

situat entre el PK 1+640 i el PK 1+720 és la següent: 

 

- Capa de rodament de 8cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D. 

- Reg d’adherència amb emulsió tipus ECR-1 (200g/m2). 

 

4.7. Drenatge 

4.7.1. Drenatge transversal 

En aquest Projecte no es preveu la execució de cap obra de drenatge transversal, ja que el 

traçat de la carretera no intercepta cap llera natural. A més, l’aigua transportada per les 

cunetes (drenatge longitudinal) es recull en una arqueta situada en una rotonda que queda 

fora de l’àmbit de projecte, per la qual cosa el càlcul hidràulic d’aquesta no es objecte d’estudi. 

 

La única obra de drenatge transversal existent en la carretera és el Canal de Seròs, sobre el 

qual hi passa una obra de creuament. El càlcul de verificació de que l’aigua que transporta no 

sobresurt de les seccions del canal i per tant no sobrepassa el pont, queda exempt del 

Projecte, ja que, al tractar-se d’una obra artificial construïda independentment de la carretera, 

es dóna per suposat que aquesta verificació ja s’ha efectuat en el Projecte Constructiu del 

Canal. 
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4.7.2. Drenatge longitudinal 

En el Present Projecte s’ha realitzat la comprovació de si les cunetes existents en la carretera 

són capaces d’evacuar correctament l’aigua interceptada o no.  

 

Per fer aquesta verificació s’ha emprat el Mètode Racional, a partir del qual es determina el 

cabal que aporten les conques influents en l’àmbit d’estudi, i el mètode de Manning-Strickler, 

a partir del qual es determina el cabal màxim que pot transportar una cuneta existent, en 

funció de la seva tipologia. 

 

Efectuats els càlculs pertinents i la comparació entre el cabal d’aportació i el cabal màxim que 

poden recollir les cunetes, es conclou que les cunetes existents, de profunditat 0,4 m, són 

òptimes per evacuar satisfactòriament l’aigua interceptada pel tram de carretera. 

 

Així doncs, en aquest Projecte es preveu només la neteja i perfilat de les cunetes  de terres 

existents que conformen el drenatge longitudinal de la carretera. 

 

Els càlculs detallats de verificació del drenatge longitudinal es troben en l’Annex 6 

(Climatologia, Hidrologia i Drenatge) del present Document. 

 

 

4.8. Senyalització, abalisament i defenses de l’obra 

 

4.8.1. Senyalització horitzontal 

La senyalització horitzontal a implantar en la carretera s’ha definit en base a la “Instrucción 

8.2.IC. Marcas Viales”, del Ministeri de Foment. Les marques vials definides són de color blanc 

(excepte les corresponents a senyalització d’obres), i la reflectància s’obté per mitjà de la 

mescla en la pintura de microesferes de vidre: 
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La tipologia de marques vials emprades són les següents: 

Marques longitudinals discontínues: 

• Separació de carrils normals. M-1.2  

• Vora de la calçada. M-1.12 
 

Marques longitudinals contínues: 

• Separació de carrils. M-2.2 

• Vora de la calçada. M-2.6 

 

Marques longitudinals contínues adossades a discontínues: 

• Regulació d’avançament. M-3.2 

 

Fletxes, marques transversals, inscripcions i zebrats: 

• Marques transversals discontínues. Ceda el paso. M-4.2 

• Marques transversals contínues. Línia de parada. M-4.1 

• Inscripcions. Ceda el paso. M-6.5 

• Inscripcions. Stop. 6.4 

• Zebrat. M-7.1 

• Fletxes de direcció. M-5.1 

 

 

4.8.2. Senyalització vertical 

Els criteris de disseny per la senyalització vertical segueixen les pautes exposades en la Norma 

8.1-IC, del Ministeri de Foment, i en el “Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y 

II del MOPT 1992”. 

 

En el Document 2 (Plànols) del Projecte s’han detallats els plànols amb la indicació del punt on 

s’han d’instal·lar les senyals de trànsit, indicant la seva designació segons el Codi de Circulació. 
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En l’Annex 12 (Senyalització, abalisament i defenses), s’inclou la relació de les diferents 

tipologies de senyals incloses en el Projecte, detallant-se també les seves dimensions d’acord 

amb els criteris establerts per la normativa. 

 

4.8.3. Abalisament 

Els criteris de disseny per l’abalisament segueixen tot allò especificat en la Norma 8.1-IC del 

Ministeri de Foment, i en les “Recomanacions d’abalisament a les Carreteres de la Generalitat 

de Catalunya”. 

 

Els dispositius d’abalisament projectats en aquest Projecte són els següents: 

• Captafars retroreflectants sobre el paviment 

• Captafars de barrera 

• Balises cilíndriques 

 

4.8.4. Barrera de seguretat 

Pels sistemes de contenció de vehicles, s’ha tingut en consideració els criteris establerts en la 

Orden Circular 321/95. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, de la 

Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

 

Els sistemes de contenció escollits per a la protecció de la carretera objecte d’estudi són les 

barreres de seguretat deformables de material metàl·lic, col·locades als marges de la carretera, 

i amb perfils de doble ona i instal·lades per mitjà de pals tubulars metàl·lics. 

 

Les tipologies de barreres de seguretat previstes per a instal·lar en la carretera són les 

següents: 
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• BMSNA4/120b 

• BMSNC2/120a 

• PMC2/10e 

 

4.9. Gestió de residus generats en l’obra 

 

En compliment del Decret 2091/94, el qual regula la gestió dels enderrocs, runes i altres 

residus que es generen durant el procés d’execució de les obres del Projecte, es traslladaran 

dits residus generats a un abocador autoritzar pròxim a l’obra, a fi de reduir al màxim l’impacte 

ambiental i alhora garantir cert estalvi econòmic. 

 

Realitzat l’estudi de localització de dipòsits controlats, s’ha determinat que el més pròxim a 

l’àmbit de projecte és l’Abocador de Montolou de Lleida, situat a 2,2 Km del municipi de 

Sudanell, i en el qual es dipositaran els residus generats en l’obra. 

 

 

5. SERVEIS AFECTATS 

 

Després de realitzar el procediment operatiu de localització de serveis afectats i arran de les 

visites efectuades en l’àmbit de treball, es dedueix que no hi ha cap servei que pugui resultar 

afectat per les obres projectades. 

 

6. EXPROPIACIONS 

 

En l’Annex 11 (Expropiacions) d’aquest Document, s’inclou i es detalla la valoració aproximada 

dels terrenys i béns afectats per l’execució de les obres. 
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La valoració de les expropiacions d’aquest Projecte ascendeix a la quantitat de DOS MIL 

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (2.054,39 €). 

 

7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

En compliment de l’article quart 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 en el Treball, que forma part de 

l’Annex 13 d’aquest Document, i que recull els riscos que suposa la realització de l’obra 

projectada, així com les mesures preventives adequades. 

 

Servirà per dur a terme unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves 

obligacions en el camp de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

sota control de la Direcció Facultativa. 

 

El Pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de VUIT MIL VUIT-CENTS 

VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (8.877,84 €). 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 20/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 

s’elabora l’Annex núm.15 Pla d’obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible 

desenvolupament de les obres mitjançant un diagrama de barres. 

 

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 3 mesos. 
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9. 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 d’aquestes obres: 

 

- Referent a moviments de terres: 

 

Grup A. Moviments de terres i perforacions 

Subgrup 2. Explanacions 

Categoria b. Anualitat mitja entre 60.000 i 120.000 euros 

 

 

- Referent a afermats i mescles bituminoses: 

 

Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 4. Ferms amb mescles bituminoses 

Categoria c. Anualitat mitja entre 120.000 i 360.000 euros 

 

Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 5. Senyalització i abalisament de vials 

Categoria b. Anualitat mitja entre 60.000 i 120.000 euros 

 

Al quedar exempta del Present Projecte la construcció del pont corresponent al tram de la 

nova variant sobre el Canal de Seròs, no s’exigeix una classificació a complir pels contractistes 

referent a ponts i viaductes. 
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10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA Obra Civil 2010 

v1, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinaria i materials de mercat. 

 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 

obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 

coeficient. 

 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 

indirectes que s’aplica a la Justificació de Preus, havent-se estimat un percentatge mig del 

5,00%, tal i com queda reflectit en l’Annex 12 (Justificació de Preus) d’aquest Document. 

 

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

preus. 

 

 

12. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

El Pressupost d’Execució Material, resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats 

d’obra als corresponents preus, és de SET-CENTS VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS DISSET 

EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (727.417,71 €). 
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Incrementant l’esmentat Pressupost d’Execució Material amb un 19%, per Benefici Industrial 

(6%) i Despeses Generals (13%), i afegint un 18% d’IVA, s’obté el Pressupost General 

d’Execució per Contracte, que ascendeix a UN MILIÓ VINT-I-UN MIL QUATRE-CENTS TRENTA-

NOU EUROS AMN NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.021.439,94 €). 

 

Augmentant el Pressupost General d’Execució per Contracte amb el cost de les Expropiacions, 

s’obté el Pressupost per al Coneixement de l’Administració, que és d’UN MILIÓ VINT-I-TRES 

MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

(1.023.494,33€). 

 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

El present Projecte està format pels següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

• Memòria 

• Annex 1. Antecedents 

• Annex 2. Reportatge fotogràfic 

• Annex 3. Estudi d’alternatives 

• Annex 4. Topografia i cartografia 

• Annex 5. Geologia i geotècnia 

• Annex 6. Climatologia, hidrologia i drenatge 

• Annex 7. Moviments de terres 

• Annex 8. Ferms i paviments 

• Annex 9. Traçat 

• Annex 10. Serveis afectats 

• Annex 11.  Expropiacions 

• Annex 12. Senyalització, abalisament i defenses 

• Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut 

• Annex 14. Classificació del contractista 

• Annex 15. Pla d’obres 

• Annex 16. Estudi de la gestió de residus 
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• Annex 17. Justificació de preus 

• Annex 18. Pressupost pel Coneixement de l’Administració 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

• 1. Situació i índex 

• 2. Emplaçament 

• 3. Planta general 

• 4. Planta general variant (PK 4+016,72 al PK 4+210,14) 

• 5. Secció tipus 

• 6. Senyalització vertical 

• 7. Senyalització horitzontal i defenses 

• 8. Detalls senyalització vertical 

• 9. Detalls senyalització horitzontal 

• 10. Detalls defenses 

 

DOCUMENT NÚM 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM 4: PRESSUPOST 

• 1. Amidaments 

• 2. Quadre de preus núm. 1 

• 3. Quadre de preus núm. 2 

• 4. Pressupost 

• 5. Resum del pressupost 

• 6. Últim full 

 

14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

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 en 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. 
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Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 2/2007 de 4 de 

juliol de l’Obra Pública. 

 

15. CONCLUSIÓ 

 

Amb tot el que s’ha exposat en la present Memòria i els seus Annexos, així com en la resta dels 

documents del present Projecte, es considera complert l’objectiu del mateix, per la qual cosa 

s’eleva a la consideració de la superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació si procedeix. 

 

 

Lleida, Juny de 2012 

L’Autor del Projecte 

 

 

Manuel Alférez Benítez 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La carretera objecte del present Projecte es troba situada entre els termes municipals de 

Torres de Segre i Sudanell, a la província de Lleida. El tram té una longitud total de 4,647 Km, i 

enllaça una població amb l’altra.  

 

A continuació es mostra un mapa comarcal de Catalunya, identificant-se l’àmbit d’actuació del 

projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1: Mapa comarcal de Catalunya 

 

La via en consideració es tracta d’un camí que es va construir l’any 1911 (impulsat per la 

Diputació de Lleida) a base de terres, al ser necessària la comunicació entre les dues 

poblacions degut a les activitats agrícoles que s’hi desenvolupaven i a la manca d’un traçat de 

connexió entre elles. La major part del recorregut està envoltat de camps de conreu que 

pertanyen als habitants dels dos municipis. Així, a part del transit de vehicles habitual, hi és 

freqüent el trànsit de vehicles especialitzats (tractors). 
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Posteriorment, i davant la petició de les poblacions de millorar la comunicació entre les els dos 

municipis degut a  l’augment progressiu del trànsit, es va dur a terme la pavimentació del 

camí, a l’any 1975. Des de llavors no s’ha realitzat cap actuació a la carretera, de manera que 

actualment es troba en un estat precari, en la que s’hi han produït diversos accidents. 

 

Així doncs, els Ajuntaments de Torres de Segre i de Sudanell contemplen el condicionament i 

millora  de l’estat del ferm de la carretera en tot el seu recorregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2: Mapa de situació, identificant el tram del projecte. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

 

La carretera de Torres de Segre a Sudanell té una longitud de 4,647 km.  L’estudi del present 

Projecte comprèn la totalitat del tram, des del PK 0+000 situat a Torres de Segre fins al PK 

4+647,015 a Sudanell. 

 

Actualment, la carretera està asfaltada, però presenta un estat precari en la capa de rodadura, 

degut als efectes del trànsit i a la degradació amb el pas del temps. El ferm que constitueix el  
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tram és de regs asfàltics en condicions deficients. Presenta, en gairebé la seva totalitat, fissures 

i irregularitats, provocant una circulació insegura i perillosa. 

 

La carretera té una amplada variable al llarg del seu recorregut entre 6 i 8 metres, amb la qual 

cosa és possible la circulació còmoda en els dos sentits. 

 

La carretera no està senyalitzada ni vertical ni horitzontalment. No hi ha cap senyal vertical 

que indiqui limitacions de velocitat. Tanmateix, tampoc disposa de senyalització horitzontal 

que indiqui la separació de carrils de la calçada ni barreres de protecció.  

 

Des del punt de vista de les característiques del traçat, tant l’alçat com la planta són adequats, 

excepte un petit tram situat entre el PK 4+096,65 i el PK 4+131,70, que queda definit per un 

traçat en corba i contra corba perillós. 

 

En aquest tram hi ha localitzada una obra de creuament per sobre del Canal de Seròs, 

consistent en un pont. L’entrada i sortida del pont queden definides per una corba i una contra 

corba molt pronunciades, fet que converteixen aquest punt en una zona perillosa en la que ja 

s’han produït nombrosos accidents circulatoris.  

 

3. NECESSITATS A SATISFER I OBRES A EXECUTAR 

 

Vist l’estat en que es troba actualment la carretera de Torres de Segre a Sudanell, les 

necessitats a satisfer són les següents: 

 

1. Millora i condicionament del ferm existent al llarg de tot el tram, des del PK 0+000 al 

PK 4+647,015. 
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2. Definició i construcció d’una petita variant en el tram damunt del canal de Seròs,  que 

actualment es troba del PK 4+096,65 al PK 4+131,70, eliminant així la contra corba 

existent i reduint el risc de que es produeixin accidents. 

 

Per poder satisfer els requeriments que imposa l’estat actual de la carretera, les obres a 

executar en el present Projecte són les següents: 

 

1. Millora del ferm al llarg de tot el traçat de la carretera, determinant-se en l’annex 

d’Estudi d’Alternatives quina serà la solució més òptima a executar, per tal que 

proporcioni més seguretat i confort per la circulació. 

 

2. Col·locació de tota la senyalització vertical i pintat horitzontal al llarg del traçat, 

necessaris per garantir una circulació segura i sense riscos de que es produeixin 

accidents, així com la instal·lació de barreres de seguretat en els trams on sigui 

necessari. 

 

 

3. Definició d’una nova variant de traçat en el tram damunt del Canal de Seròs. Amb 

aquesta modificació del traçat, es substitueix el tram d’accés i sortida del pont format 

per una corba i una contra corba per una alineació recta, reduint-se notablement així 

el risc de produir-se accidents en aquesta zona. Aquesta variant implica la construcció 

d’un nou pont, que seguirà la alineació recta del nou traçat, i la demolició de l’existent. 

 

En aquest projecte, no obstant, només s’inclou la definició del traçat del nou pont. Els 

aspectes referents a càlculs estructurals i tipologia constructiva del pont queden 

exempts del present projecte, ja que aquest es centra en la millora de l’estat del ferm i 

del traçat del tram global de la carretera. 

 

4. Neteja i perfilat de totes les cunetes existents al llarg del tram comprès entre el PK 

0+000 i el PK 4+647,015. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’han realitzat un total de 27 fotografies al llarg de tota la zona d’estudi del Projecte 

“Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”, per tal de 

poder plasmar l’estat actual de la carretera i dels espais que travessa.  

 

Les fotografies preses, es disposen en el present Annex amb una numeració que es 

correlaciona amb la seva posició respecte al mapa del traçat. D’aquesta manera, es coneix de 

manera exacta quin és l’estat del ferm en les zones marcades. 

 

Totes les fotografies incloses en aquest Annex han estat preses per l’autor del projecte. 

 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

S’adjunten a continuació, les fotografies que mostren l’estat actual del ferm i del traçat de la 

carretera, el condicionament i millora del seu estat serà objecte del present Projecte: 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Annex té com a objectiu plantejar les diferents alternatives que s’han tingut en 

compte per a dur a terme l’execució d’aquest Projecte de “Condicionament i millora de la 

Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”, contemplant criteris com el cost econòmic, 

impacte mediambiental o el resultat i rendiment de cadascuna d’elles, i escollint al final la que 

es considera la alternativa més òptima per satisfer les necessitats que exigeix el projecte. 

  

S’han dividit les alternatives estudiades en dos tipologies: unes que plantegen solucions per a 

la millora del ferm de la carretera, i unes altres que plantegen solucions referents al traçat. La 

solució final adoptada, que és la que s’executarà, resulta d’elegir la alternativa més òptima de 

cada tipologia i combinar-les les dos, conformant així una solució única que suposarà una 

millora global en la carretera respecte a l’estat actual d’aquesta. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES REFERENTS A LA MILLORA DEL FERM 

 

Com es pot observar en l’Annex 2 (Reportatge fotogràfic), la carretera objecte d’estudi del 

present Projecte presenta un estat evident de deteriorament del ferm. Aquest està compost 

per regs asfàltics en condicions deficients, presentant fissures i irregularitats al llarg de tot el 

recorregut, fet que provoca una circulació insegura i perillosa. 

 

Davant d’aquesta situació, es planteja en el present projecte la millora de l’estat del ferm de la 

carretera, satisfent així les necessitats dels usuaris i garantint més seguretat en la circulació.  

 

Es descriuen i detallen a continuació, les diferents alternatives que s’han considerat per tal 

d’obtenir aquesta millora en el ferm de la carretera de Torres de Segre a Sudanell. 
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2.1. Alternativa 1: Regularització 

 

Actuació: Millora del ferm al llarg del traçat, a partir d’una regularització del ferm existent de 2 

cm d’aglomerat, seguida de la extensió a sobre d’una capa de rodadura de 5 cm de mescla 

bituminosa tipus AC16 surf S.  

 

L’objectiu de la capa de regularització és anivellar el ferm, és a dir, eliminar les irregularitats 

que presenta i disposar la capa superficial de manera que estigui anivellada, garantint així la 

comoditat en la circulació.  

 

La capa de rodadura proporcionarà una millor textura i més adherència al traçat. D’acord amb 

la normativa actual, per a capes de rodadura de 5 cm es disposa una mescla de tipus AC16. Es 

decideix que la mescla sigui semidensa (S), ja que aquesta proporciona més resistència al tràfic 

i pot presentar més resistència a l’aparició de fissures.   

 

Avantatges:  

1. Millora del ferm:  

- La regularització eliminarà les irregularitats que fan que la circulació en el tram 

pugui resultar perillosa, i la capa de rodadura proporciona el confort necessari que 

actualment el traçat no té. 

 

2. Estalvi econòmic:  

- La despesa econòmica en aquesta alternativa no és alta. 

 

Inconvenients: 

1. Viabilitat:  

- La carretera actual està massa debilitada com per a poder fer aquesta actuació 

obtenint els resultats satisfactoris. El deteriorament evident del traçat fa que la 

regularització no garanteixi el resultat més òptim esperat. 
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2.2. Alternativa 2: Fresat i reposició del ferm 

 

Actuació: Fresat de la capa de rodadura actual, i la posterior aportació de 20 cm de tot ú 

artificial, 20 cm de tot ú natural, i de la capa de rodadura de 5 cm de mescla bituminosa tipus 

AC16 surf S (amb els corresponents regs d’adherència i d’imprimació). 

 

Avantatges:  

1. Augment de la capacitat portant:  

- El fet de disposar el paquet de ferm compost per les dues capes de tot ú i la 

posterior capa de rodadura, fa que el traçat guanyi molta capacitat de resistència 

envers al tràfic, i això suposa que les fissures tardin molt més en aparèixer. 

 

2. Millora del ferm: 

-  La circulació serà molt més còmoda gràcies a la nova capa de rodadura. 

 

Inconvenients: 

1. Ampliació de la calçada i expropiacions:  

- L’aportació del paquet de tot ú provoca un increment de l’alçada del ferm, i una 

conseqüent reducció de l’amplada de la calçada en la capa de coronació, la qual 

cosa implica fer eixamplaments per mantenir l’ample dins de normativa. A més, fer 

eixamplaments de calçada suposa realitzar expropiacions de terrenys. 

 

2. Impacte ambiental: 

- El fresat del paviment existent suposa la generació de residus. A més, l’aportació 

de tot ú implica fer extraccions de canteres, agreujant així l’impacte produït.  

 

3. Econòmic:  

- El transport de residus suposa un cost econòmic alt.  

- La extracció necessària de materials de canteres implica un desgast econòmic. 

- S’utilitza més quantitat de material,la qual cosa suposa un cost econòmic major. 
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2.3. Alternativa 3: Estabilització amb sòl - ciment  

 

Actuació: Estabilització del paquet existent d’aglomerat i tot ú, mitjançant una aportació del 

3%  de ciment, i posterior aportació de capa de 8 cm de mescla bituminosa AC22 surf D per a la 

capa de rodadura. 

 

La viabilitat de l’execució d’aquesta estabilització depèn de la tipologia i característiques del 

sòl que hi ha en el paquet actual, així com del tipus d’explanada existent. Per això s’han 

realitzat les cates i assaigs pertinents, inclosos i detallats en l’Annex 5 (Geologia i Geotècnia), 

que verifiquen que es possible executar aquesta alternativa.  

 

D’altra banda, i d’acord amb la normativa PG3, per a capes de rodadura de més de 5 cm s’ha 

d’utilitzar una mescla de tipus AC22, i s’ha escollit la densa (D), ja que aquesta, al tenir més 

contingut de betum i ser més elàstica, absorbeix millor les fissures. A més la estabilització sòl – 

ciment proporciona al paquet de ferm una resistència suficientment alta com per utilitzar una 

mescla semidensa (S), que és més resistent.  

 

Avantatges:  

1. Estalvi econòmic:  

- El preu de la màquina estabilitzadora és el mateix que el de la fresadora. 

- Al reutilitzar el material existent, s’estalvia el preu del transport de material 

(excepte de la mescla bituminosa). 

- Al no realitzar aportacions de capes de ferm, no s’utilitza tant material com en el 

cas de la alternativa 2. 

 

2. Millora de la capacitat resistent: 

- El paquet de sòl ciment que s’obtindrà presenta unes característiques resistents 

elevades. 
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3. Reducció de l’impacte ambiental: 

- Al reutilitzar-se el material existent en la carretera, es recicla, per la qual cosa, al 

no ser necessàries les actuacions de fresat, no es generen pràcticament residus. 

- No és necessària la extracció de materials de canteres. 

 

4. No s’altera el traçat ni es realitzen expropiacions: 

- Al no realitzar l’aportació de tot ú degut a que  s’aprofita l’actual, l’alçada de 

coronació és la mateixa, per la qual cosa no es veu modificada l’amplada de la 

calçada i no és necessari efectuar eixamplaments ni expropiacions de terrenys. 

 

Inconvenients: 

1. Extremar les mesures de Seguretat i Salut: 

- S’han d’extremar les mesures de protecció dels treballadors (caretes de protecció, 

ulleres, etc) degut als efectes perjudicials que pot produir el treballar durant un 

període de temps llarg amb ciment.  

 

2. Fiabilitat en el rendiment: 

- Es donen casos en que aquesta solució ocasiona fissures amb facilitat, però al 

tractar-se d’una carretera on el trànsit és escàs, no resulta un factor determinant. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ ALTERNATIVES REFERENTS AL TRAÇAT 

 

El traçat actual que presenta la Carretera de Torres de Segre a Sudanell és adequat en tot el 

seu recorregut, excepte en un petit tram situat al terme municipal de Sudanell, entre ells PK 

4+096,65 i PK 4+131,70.  

 

Aquest tram correspon a una obra de creuament definida per un pont sobre el Canal de Seròs, 

la entrada i sortida del qual queden definides per una corba i una contra corba pronunciades, 

on ja s’hi han produït diversos accidents. Això fa que el tram sigui considerat una zona perillosa  
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amb alt risc d’accidents, per la qual cosa s’analitzen en el Present Projecte la possibilitat 

d’executar diferents alternatives referents al traçat, que permetin obtenir una circulació més 

segura en aquesta zona. 

 

3.1. Alternativa A: Eixamplament de la calçada i del pont 

 

Actuació: Es manté la alineació de l’eix actual de traçat de la carretera, però es realitza un 

eixamplament de la calçada del tram en qüestió. Aquesta actuació implica una ampliació del 

tauler del pont i l’entrada i sortida d’aquest.  

 

Avantatges:  

1. Millora de la seguretat del tram:  

- L’ampliació de la calçada suposaria una reducció de l’índex d’accidents produïts, 

sobretot a la sortida del pont (en direcció a Sudanell), al disposar de més marge de 

maniobra en la contra corba perillosa en cas de patir una distracció o un error de 

conducció degut al tancament de la corba. 

 
2. Estalvi econòmic relatiu: 

- El fet de no executar la demolició total del pont i de no haver de construir-ne un 

de nou complet, suposa un cert estalvi econòmic. 

 

Inconvenients: 

1. Viabilitat: 

- Aquesta alternativa implica unes obres de difícil execució, que inclouen la 

substitució del tauler actual del pont per un de més ample. 

 
2. No s’elimina el perill completament: 

- Tot i reduir notablement la perillositat en la circulació per aquest tram, la 

seguretat no és completa, al continuar existint la contra corba de radi pronunciat i 

el perill que aquesta comporta. 
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3.2. Alternativa B: Construcció d’una nova variant 

 

Actuació: Modificació de l’eix del traçat actual en el tram situat sobre el Canal de Seròs, entre 

els PK 4+096,65 i el PK 4+131,70. Es substituirà la corba d’entrada i la contra corba de sortida 

del pont (direcció Sudanell) per una alineació pràcticament recta, eliminant per complet 

d’aquesta manera el risc d’accidents. Aquesta alternativa implica la demolició del pont actual i 

la construcció d’un de nou, seguint nova alineació de traçat definida.  

 

Avantatges:  

1. Eliminació total del risc d’accidents:  

- Es considera l’avantatge principal. La perillositat del tram passa a ser pràcticament 

nul·la, i conseqüentment, la seguretat pels usuaris de la via és màxima. 

 

Inconvenients: 

1. Cost econòmic: 

- La demolició d’un pont existent i la construcció d’un viaducte nou suposa un 

desgast econòmic important. 

 

2. Definició d’un nou eix de traçat: 

- La construcció d’una variant de traçat implica la definició d’un nou eix, amb la qual 

cosa no es pot aprofitar la base de la calçada existent. 

 

3. Augment del temps d’execució de les obres: 

- Aquesta alternativa implica un procés d’execució més llarg, al ser necessàries més 

actuacions. A part de la demolició del pont vell i la construcció del nou, s’han de 

realitzar les operacions d’excavació, anivellació, composició del ferm, etc., 

corresponents a la nova variant de traçat, fet que suposa un allargament en el 

termini d’execució de les obres. 
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4. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 

Un cop descrites detalladament totes les alternatives possibles a executar en el Present 

Projecte, s’han d’estudiar i valorar en funció de diferents paràmetres, per tal de poder 

determinar quina d’elles suposa la solució més òptima. 

 

4.1. Criteris a tenir en compte en la valoració 

 

La valoració de les diferents alternatives a considerar en el projecte s’ha realitzat en funció 

dels següents paràmetres: 

 

- Cost econòmic 

- Impacte ambiental 

- Viabilitat tècnica 

- Satisfacció de les necessitats 

- Pes dels avantatges sobre els inconvenients 

 

 

4.2. Sistema de puntuació 

 

S’han puntuat cadascun dels criteris indicats en l’apartat anterior per a cadascuna de les 

alternatives descrites, amb valors compresos entre 1 i 3, suposant el valor 3 la millor 

puntuació, i un 1 la pitjor.  

 

Sumant la puntuació de tots els criteris, es determina la puntuació total que obté cada 

alternativa. La alternativa que més puntuació final obté, és la que s’ha considerat més 

adequada per executar les obres del Present Projecte. 
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4.3 Valoració alternatives referents a la millora del ferm 

 

 

CRITERI ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Cost econòmic 3 1 3 

Impacte ambiental 2 1 3 

Viabilitat tècnica 1 3 2 

Satisfacció de les 
necessitats 

2 3 2 

Pes avantatges sobre 
inconvenients 

2 2 2 

TOTAL 10 10 12 

Taula 1. Valoració de les alternatives referents a la millora del ferm 

 

 

4.4 Valoració alternatives referents al traçat 

 

CRITERI ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 

Cost econòmic 2 2 

Impacte ambiental 2 2 

Viabilitat tècnica 1 2 

Satisfacció de les 
necessitats 

2 3 

Pes avantatges sobre 
inconvenients 

2 2 

TOTAL 9 11 

Taula 2. Valoració de les alternatives referents al traçat 
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5. ALTERNATIVA ADOPTADA 

 

Un cop feta la valoració de cada una de les alternatives proposades per a l’execució del 

Present Projecte de “Condicionament i Millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell 

(Lleida)”, s’observa que la solució més adequada per a desenvolupar dit Projecte és la 

alternativa 3B (3 referent a millora del ferm, i B referent a traçat). 

 

Una de les raons que més pes ha tingut a l’hora de fer la valoració subjectiva de cada 

alternativa, és la relació entre el cost econòmic de la obra i la satisfacció de les necessitats que 

es requereixen. En un context de temps difícils econòmicament parlant, és d’especial interès 

executar una obra complint totes les necessitats exigides per tal de garantir la satisfacció dels 

usuaris, i alhora fent-ho a un preu raonable.   

 

Així doncs, les actuacions a realitzar definides en el Present Projecte consistiran en la millora 

del ferm de la carretera de Torres de Segre a Sudanell a partir d’una estabilització de sòl - 

ciment, i en la definició del traçat d’una nova variant en el tram del pont sobre el Canal de 

Seròs. 

 

 

5.1 Descripció de l’execució de l’alternativa adoptada 

 

L’alternativa a executar en el Present Projecte doncs, consisteix en una estabilització amb sòl 

ciment del ferm actual i en la definició d’una  variant de traçat en un petit tram de la carretera. 

 

En aquesta actuació, una estabilitzadora fresa la capa de rodament de la carretera actual i 

mescla l’aglomerat triturat amb el paquet de ferm existent, format per 25 cm a base de graves, 

tot afegint una dosificació del 3% de ciment (justificada en l’Annex 5 de Geologia i Geotècnia)  

a la mescla .  
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En el mateix procés, la pròpia màquina estabilitzadora estén la mescla de graves, paviment 

fresat i ciment, establint d’aquesta manera el paquet de ferm que formarà la base de la nova 

carretera, i sobre el qual es disposarà la nova capa de rodament composta per mescla 

bituminosa AC22 surf D (els detalls de la secció definitiva s’exposen en l’Annex 8 de Ferms i 

Paviments). 

 

En referència al traçat, es dissenyarà una nova variant corresponent al tram sobre el Canal de 

Seròs, situat entre els PK 4+096,65 i el PK 4+131,70 (en aquest Projecte, només s’inclou la 

definició del traçat d’aquesta nova variant; queden exempts els càlculs de ferms, moviments 

de terres, i càlculs estructurals del nou pont sobre el Canal de Seròs). Es fresarà el paviment 

corresponent al tram que quedarà en desús, i es procedirà a la demolició del pont antic. 

 

 Els detalls relacionats amb el traçat de la nova variant es detallen en l’Annex 9 (Traçat), i els 

referents a millora del ferm, en els Annexes 5 (Geologia i Geotècnia) i 8 (Ferms i Paviments) del 

Present Projecte. 

 

 

6. PLÀNOL D’ALTERNATIVES 

 

El plànol que representa la alternativa escollida, en el qual s’hi defineix el traçat en planta de la 

nova variant, correspon al plànol número 4 del Document número 2 (Plànols) del Present 

Projecte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per dur a terme la realització del present projecte s’ha utilitzat la topografia i cartografia 

obtinguda a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta documentació consisteix en 

els plànols a escala 1:5000, a partir dels quals es determina la planta topogràfica de la 

carretera objecte d’estudi.  

 

A més, es disposa de les dades d’un aixecament topogràfic corresponent a la zona  del pont 

sobre el Canal de Seròs que es va realitzar anys enrere, en la qual s’ha de definir el tram de la 

nova variant. Aquest aixecament es va realitzar per iniciativa de l’Ajuntament de Sudanell, amb 

la intenció d’iniciar un estudi del terreny per analitzar la possibilitat de construir una variant en 

aquest tram davant el nombre d’accidents que s’hi havia produït i la perillositat que suposava. 

No obstant, no es va arribar a un acord amb l’Ajuntament de Torres de Segre i la construcció 

d’aquesta variant mai es va dur a terme.    

 

Les dades d’aquest aixecament topogràfic han estat facilitades per l’Ajuntament de Sudanell. 

En ell s’hi defineix de manera detallada les cotes de diferents punts presos, fet que permet 

definir amb més exactitud la alineació que tindrà la nova variant de traçat en aquest tram. 

L’aixecament topogràfic es va realitzar amb un aparell GPS i les coordenades obtingudes són 

UTM.  

 

L’execució del present Projecte, no obstant, es fa en base als plànols topogràfics obtinguts de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Les dades d’aquest aixecament topogràfic s’adjunten en 

aquest Annex com a informació addicional. 

 

Els plànols topogràfics a escala 1:5000 de la carretera obtinguts de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya s’adjunten en el Document número 2 (Plànols) del Present Projecte (corresponen al 

plànol número 3), i s’han grafiat a escala 1:2000. 
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2. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC ZONA VARIANT 

 

L’aixecament topogràfic facilitat per l’Ajuntament de Sudanell referent a la zona corresponent 

al pont sobre el Canal de Seròs (tram de la nova variant) està executat a partir de la 

implantació de 4 bases de replanteig. Aquestes bases estan materialitzades sobre el terreny 

mitjançant senyals permanents, que consisteixen en claus d’acer sobre estaques.  

 

Des d’aquestes 4 bases de replanteig, es van projectar diferents punts amb el GPS, obtenint-se 

així les coordenades UTM de cadascun d’ells, per tal de poder generar posteriorment la planta 

topogràfica de la zona.  

 

2.1 Coordenades de les bases de replanteig 

 

Les coordenades UTM de les Bases de Replanteig són les següents: 

 

BASE COORDENADA X COORDENADA Y COTA 

B1 295697,622 4602769,333 67,637 

B2 296135,109 4602980,727 71,690 

B3 296250,260 4603095,506 71,984 

B4 296272,293 4603089,962 71,327 

Taula 1: Coordenades de les bases de replanteig 

 

 

2.2 Ressenya de les bases de replanteig 

 

Les ressenyes de les 4 bases de replanteig són les següents: 
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RESSENYA DE BASES DE REPLANTEIG 

DENOMINACIÓ DE LA BASE 

B1 

COORDENADES 

X Y Z 

295697,6220 4602769,3330 67,637 

     CARACTERÍSTIQUES 

REFERÈNCIA:    Situada aproximadament al PK. 3+500 de la ctra. de  
     Torres a Sudanell. 
      

DESCRIPCIÓ CROQUIS:   En direcció a Sudanell, la base es troba situada al costat 
     esquerra de la ctra., i a la cuneta de la mateixa. La base 
     es troba al final d’una recta. 
 
TIPUS DE MATERIALITZACIÓ:  Estaca de fusta, amb clau d’acer. 

PRESA DE COTA:   Damunt mateix del clau. 

BASES VISIBLES:   B2. 

DADES PER L’ORIENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BASE VISADA AZIMUT DISTÀNCIA 
 

B2 
    

  485,883 

    

    

CROQUIS 
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RESSENYA DE BASES DE REPLANTEIG 

DENOMINACIÓ DE LA BASE 

B2 

COORDENADES 

X Y Z 

296135,1090 4602980,7270 71,690 

     CARACTERÍSTIQUES 

REFERÈNCIA:    Situada aproximadament al PK. 4+000 de la ctra. de  
     Torres a Sudanell. 
      

DESCRIPCIÓ CROQUIS:   En direcció a Sudanell, abans d’arribar al pont del canal  
     de Seròs, trobem un revolt on al costat dret s’hi troba  
     ubicat un petit turó. La base es troba situada a la part 
     més alta de dit turó. 
 
TIPUS DE MATERIALITZACIÓ:  Estaca de fusta, amb clau d’acer. 

PRESA DE COTA:   Damunt mateix del clau. 

BASES VISIBLES:   B1 i B3. 

DADES PER L’ORIENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BASE VISADA AZIMUT DISTÀNCIA 
 

B1 

B3 

    

  485,883 

  162,585 
    

CROQUIS 
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RESSENYA DE BASES DE REPLANTEIG 

DENOMINACIÓ DE LA BASE 

B3 

COORDENADES 

X Y Z 

296250,2600 4603095,5060 71,984 

     CARACTERÍSTIQUES 

REFERÈNCIA:    Situada aproximadament al PK. 4+200 de la ctra. de  
     Torres a Sudanell. 
      

DESCRIPCIÓ CROQUIS:   En direcció a Sudanell, la base es troba situada al costat 
     esquerra de la ctra., i entre el camí paral·lel del canal i la  
     ctra. vella. La base es troba situada a uns 35 metres d’una 
     arqueta de recollida d’aigües. 
 
TIPUS DE MATERIALITZACIÓ:  Estaca de fusta, amb clau d’acer. 

PRESA DE COTA:   Damunt mateix del clau. 

BASES VISIBLES:   B2 i B4. 

DADES PER L’ORIENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE VISADA AZIMUT DISTÀNCIA 
 

B2 

B4 

    

  162,585 

  22,720 
    

CROQUIS 
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RESSENYA DE BASES DE REPLANTEIG 

DENOMINACIÓ DE LA BASE 

B4 

COORDENADES 

X Y Z 

296272,2930 4603089,9620 71,327 

     CARACTERÍSTIQUES 

REFERÈNCIA:    Situada aproximadament al PK. 4+200 de la ctra. de  
     Torres a Sudanell. 
      

DESCRIPCIÓ CROQUIS:   La base es troba a uns  30 metres de la B3. En direcció a  
     Sudanell, la base està situada al costat esquerra de la ctra., 
     Al talús de la mateixa, i a 1 m. d’aquesta. La base es troba 
     Situada al segon revolt després de sortir del Canal de Seròs. 
 
TIPUS DE MATERIALITZACIÓ:  Estaca de fusta, amb clau d’acer. 

PRESA DE COTA:   Damunt mateix del clau. 

BASES VISIBLES:   B3. 

DADES PER L’ORIENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE VISADA AZIMUT DISTÀNCIA 
 

B3 

 

    

  22,720 

  
     

CROQUIS 
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2.3 Llistat de punts topogràfics del terreny 

 

El llistat complet dels punts presos en l’aixecament topogràfic, amb les seves coordenades i 

cotes corresponents, és el següent: 

 

PUNT X Y Z 

171 295738,681 4602778,497 65,021 

172 295740,242 4602772,191 64,583 

173 295740,514 4602771,589 64,562 

174 295740,475 4602770,972 64,800 

175 295745,532 4602762,758 64,821 

176 295750,413 4602757,346 64,296 

177 295751,106 4602758,159 63,828 

178 295754,536 4602758,964 63,869 

179 295755,420 4602759,575 63,093 

180 295767,949 4602757,081 62,769 

181 295768,689 4602757,460 62,451 

182 295771,529 4602770,645 62,497 

183 295771,385 4602771,916 63,147 

184 295771,440 4602772,918 63,425 

185 295771,478 4602773,409 63,332 

186 295773,805 4602779,678 63,516 

187 295788,511 4602777,007 63,374 

188 295788,314 4602771,132 63,238 

189 295788,200 4602770,744 63,384 

190 295788,420 4602768,787 62,634 

191 295790,728 4602760,697 62,051 

192 295802,470 4602760,352 62,090 

193 295802,442 4602765,900 62,355 

194 295802,200 4602768,261 63,257 

195 295802,373 4602768,740 63,284 

196 295803,281 4602774,123 63,173 

197 295815,405 4602772,852 63,139 

198 295818,459 4602767,015 63,417 

199 295821,487 4602764,350 62,683 

200 295830,732 4602750,924 62,717 

201 295832,352 4602751,683 63,263 

202 295850,015 4602745,068 64,010 

203 295853,643 4602727,206 64,289 
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204 295864,327 4602717,547 64,128 

205 295888,579 4602739,804 64,247 

206 295861,499 4602768,337 64,263 

207 295860,346 4602772,801 64,776 

208 295858,854 4602775,239 63,306 

209 295859,300 4602776,310 63,526 

210 295861,491 4602784,132 63,430 

211 295874,343 4602790,287 63,440 

212 295878,157 4602794,929 62,797 

213 295882,315 4602796,991 62,813 

214 295883,797 4602795,345 63,422 

215 295887,728 4602790,676 63,659 

B2 296135,109 4602980,727 71,690 

216 295697,622 4602769,333 67,637 

217 295917,510 4602819,691 63,699 

218 295921,825 4602815,199 63,769 

219 295922,445 4602814,553 63,574 

220 295924,075 4602812,913 63,900 

221 295931,224 4602805,217 63,753 

222 295944,657 4602788,801 64,474 

223 295961,706 4602763,22 66,165 

224 295970,817 2602753,546 66,990 

225 295973,732 4602748,340 70,115 

226 295975,558 4602746,813 70,454 

227 295979,041 4602744,509 70,317 

228 295994,963 4602762,187 70,309 

229 295993,545 4602765,802 70,355 

230 295993,411 4602767,361 70,127 

231 295991,107 4602772,055 67,725 

232 295990,965 4602776,399 67,514 

233 295987,616 4602783,243 64,686 

234 295976,905 4602801,106 64,146 

235 295959,368 4602827,215 64,323 

236 295953,563 4602836,836 64,361 

237 295952,628 4602838,179 63,682 

238 295952,015 4602839,140 63,898 

239 295947,798 4602844,595 63,866 

240 295975,750 4602869,673 63,866 

241 295980,774 4602865,441 64,057 

242 295982,128 4602864,622 63,836 

243 295982,573 4602864,204 64,043 
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244 295993,138 4602855,386 64,098 

245 296002,361 4602840,510 64,017 

246 296013,805 4602822,712 63,729 

247 296022,979 4602809,560 62,252 

248 296027,564 4602802,047 69,011 

249 296029,140 4602794,926 69,269 

250 296030,033 4602792,605 70,289 

251 296031,947 4602789,344 70,451 

252 296032,309 4602788,666 70,399 

253 296054,976 4602801,282 70,379 

254 296054,658 4602808,034 70,412 

255 296055,564 4602807,266 70,128 

256 296058,196 4602814,243 67,081 

257 296057,037 4602815,969 66,913 

258 296055,498 4602818,931 64,383 

259 296046,329 4602837,464 64,200 

260 296035,155 4602860,187 64,261 

261 296031,218 4602868,814 64,376 

262 296014,055 4602860,998 64,919 

263 296011,177 4602858,651 67,124 

264 296000,051 4602855,347 66,433 

265 296009,903 4602862,227 63,937 

266 296009,907 4602862,231 63,934 

267 295999,232 4602855,572 64,378 

268 295994,390 4602880,726 63,935 

269 295994,132 4602882,081 64,033 

270 295990,452 4602887,006 64,129 

271 295990,151 4602888,076 64,147 

272 295989,802 4602888,303 64,159 

273 295988,259 4602886,402 64,156 

274 295988,563 4602886,151 64,161 

275 295988,221 4602886,485 63,288 

276 295989,675 4602888,234 63,301 

277 295988,659 4602889,177 63,288 

278 295988,965 4602889,840 63,291 

279 295988,373 4602890,177 63,276 

280 295988,235 4602889,549 63,286 

281 295986,722 4602887,498 6,215 

282 295987,009 4602887,182 63,137 

283 295986,363 4602886,305 63,132 

284 295986,925 4602885,931 63,103 
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285 295987,734 4602886,616 63,153 

286 295995,211 4602881,081 64,078 

287 295996,423 4602883,288 64,151 

288 295996,489 4602883,208 64,151 

289 296027,545 4602934,054 65,591 

290 296034,828 4602931,366 65,579 

291 296036,675 4602929,837 65,164 

292 296037,412 4602929,145 65,257 

293 296054,895 4602925,673 65,208 

294 296058,950 4602923,533 65,234 

295 296074,497 4602917,449 64,960 

296 296091,139 4602915,032 64,389 

297 296090,721 1602917,366 65,460 

298 296123,622 4602914,811 64,706 

299 296125,569 4602900,491 64,871 

300 296124,720 4602895,975 64,656 

301 296121,541 4602895,910 64,603 

302 296121,616 4602882,349 64,651 

303 296124,982 4602882,465 64,840 

304 296121,640 4602896,246 64,629 

305 296121,828 4602896,858 64,601 

306 296122,509 4602896,706 64,634 

307 296122,336 4602896,098 64,653 

308 296124,389 4602896,871 64,559 

309 296125,618 4602897,990 63,141 

310 296127,060 4602900,065 64,900 

311 296124,802 4602889,229 64,788 

312 296124,771 4602889,866 64,785 

313 296124,326 4602886,798 64,817 

314 296124,809 4602886,786 64,820 

315 296124,834 4602886,176 64,798 

316 296124,310 4602886,171 64,811 

317 296124,685 4602879,343 64,774 

318 296124,313 4602880,011 64,787 

319 296124,197 4602879,373 64,776 

320 296124,743 4602879,924 64,785 

321 296121,896 4602871,735 64,555 

322 296124,910 4602868,007 66,154 

323 296131,228 4602864,909 70,214 

324 296132,305 4602864,425 70,251 

325 296135,515 4602862,029 70,273 
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326 296155,417 4602904,770 70,296 

 327 296155,648 4602907,496 70,366 

328 296152,723 4602911,053 70,402 

329 296150,722 4602915,608 70,184 

330 296146,135 4602924,608 66,744 

331 296130,725 4602933,465 66,274 

332 296126,982 4602938,948 68,495 

333 296125,561 4602935,829 66,077 

334 296124,720 4602940,501 65,081 

335 296107,448 4602953,414 65,348 

336 296092,651 4602964,070 65,312 

337 296089,085 4602971,240 65,304 

338 296057,045 4602949,889 66,906 

339 296055,057 4602952,371 66,853 

340 296050,942 4602958,527 67,107 

341 296063,780 4602970,486 68,015 

342 296068,816 4602965,621 67,955 

343 296070,988 4602964,569 68,079 

344 296091,391 4602978,774 70,206 

345 296089,673 4602982,047 69,256 

346 296087,073 4602988,332 69,568 

347 296112,057 4603001,177 70,618 

348 296117,328 4602996,181 70,564 

349 296118,105 4602995,661 70,481 

350 296118,856 4602994,980 71,088 

351 296122,603 4602992,466 67,551 

352 296126,076 4602979,906 65,881 

353 296132,096 4602968,265 65,353 

354 296135,299 4602966,619 67,627 

355 296137,720 4602962,768 67,009 

356 296137,335 4602949,206 67,627 

357 296137,796 4602947,268 68,581 

358 296137,455 4602941,813 68,014 

359 296137,668 4602942,433 68,060 

360 296138,171 4602941,689 67,993 

361 296138,308 4602942,246 68,022 

362 296145,221 4602947,656 68,366 

363 296149,858 4602961,373 70,894 

364 296155,530 4602958,846 71,259 

365 296156,635 4602958,607 71,312 

366 296156,349 4602957,468 71,221 
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367 296155,271 4602957,724 71,135 

368 296156,953 4602946,795 69,343 

369 296160,404 4602945,662 70,640 

370 296162,853 4602945,095 70,765 

371 296168,257 4602942,682 70,388 

372 296179,573 4602976,582 70,462 

373 296175,466 4602978,521 72,110 

374 296170,314 4602948,948 70,439 

375 296170,431 4602949,093 70,433 

376 296169,492 4602949,597 70,642 

377 296168,688 4602950,031 70,987 

378 296167,450 4602950,684 71,127 

379 296164,781 4602952,343 71,176 

380 296172,584 4602978,913 72,153 

381 296175,387 4602978,412 72,114 

382 296176,336 4602978,044 72,027 

383 296178,778 4602976,757 70,653 

384 296179,404 4602976,062 70,443 

385 296191,689 4603003,218 70,613 

386 296190,801 4603003,319 70,723 

387 296184,963 4603001,175 71,800 

388 296182,951 4603000,139 71,965 

389 296178,433 4602998,658 72,000 

390 296178,450 4603004,435 72,081 

391 296178,235 4603005,615 72,070 

392 296176,943 4603005,325 72,045 

393 296177,094 4603004,182 72,054 

394 296175,540 4603007,197 72,163 

395 296175,317 4603008,663 71,986 

396 296175,466 4603009,145 71,987 

397 296175,002 4603015,243 72,049 

398 296145,874 4603012,350 71,502 

399 296144,169 4603005,775 71,178 

400 296143,682 4603005,050 71,174 

401 296143,790 4603003,786 71,618 

402 296143,611 4602994,635 71,611 

403 296153,778 4602989,563 71,851 

404 296153,596 4602988,945 71,849 

405 296154,227 4602988,753 71,847 

406 296190,625 4603008,020 72,374 

407 296190,590 4603008,479 72,396 
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408 296209,149 4603007,664 72,351 

409 296209,206 4603008,016 72,493 

410 296192,698 4603014,625 72,202 

411 296192,702 4603014,295 72,247 

412 296192,470 4603014,803 72,209 

413 296192,686 4603025,070 71,820 

414 296183,791 4603031,233 71,789 

415 296182,109 4603032,854 71,828 

416 296173,643 4603046,266 71,755 

417 296174,074 4603046,451 71,793 

418 296173,441 4603046,543 71,728 

419 296173,667 4603046,833 71,749 

420 296162,690 4603050,083 71,623 

421 295726,547 460277,170 65,641 

422 295726,430 4602778,983 65,830 

423 295727,233 4602781,757 62,910 

424 295722,792 4602790,093 62,848 

425 295714,250 4602803,090 62,794 

426 295733,438 4602800,236 62,875 

427 295731,002 2602796,640 62,875 

428 295734,729 4602793,509 62,806 

429 295740,240 4602795,927 62,797 

430 295761,193 4602783,805 63,628 

431 295759,192 4602780,937 63,797 

432 295794,759 4602776,057 63,288 

433 295795,193 4602778,095 61,847 

434 295802,519 4602789,756 61,819 

435 295808,087 4602803,662 62,015 

436 295809,146 4602804,500 61,404 

437 295846,338 4602805,712 61,301 

438 295857,886 4602786,850 61,930 

439 295850,848 4602780,555 63,243 

440 295860,754 4602783,859 63,420 

441 295897,993 4602804,509 63,510 

442 295896,819 4602806,445 62,442 

443 295892,481 4602809,844 62,003 

444 295897,125 4602807,299 63,137 

445 295896,993 4602807,300 63,116 

446 295897,657 4602806,863 63,131 

447 295898,770 4602807,877 63,113 

448 295901,680 4602810,500 63,187 
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449 295901,095 4602811,242 63,182 

450 295901,668 4602811,769 63,206 

451 295902,467 4602811,040 63,187 

452 295888,515 4602827,746 62,607 

453 295883,019 4602835,182 62,652 

454 295917,591 4602869,770 62,365 

455 295931,299 4602852,128 62,312 

456 295939,858 4602842,070 62,363 

457 295944,674 4602844,516 63,503 

458 295945,797 4602842,845 63,862 

459 295946,108 4602842,744 63,837 

460 295992,575 4602889,727 64,161 

461 295991,971 4602890,915 64,062 

462 295990,453 4602892,295 62,805 

463 295972,515 4602917,303 62,516 

464 295982,598 4602938,034 64,205 

465 295990,485 4602927,257 64,178 

466 296026,284 4602932,991 65,535 

467 296062,411 4602969,406 67,953 

468 296062,414 4602973,120 68,302 

469 296060,090 4602976,425 69,711 

470 296043,716 4602996,652 70,149 

471 296073,909 4603002,489 71,761 

472 296095,807 4603017,560 71,838 

473 296114,251 4603027,409 71,850 

474 296121,066 4603032,164 71,861 

475 296119,842 4603034,043 71,846 

476 296129,235 4603010,887 71,658 

477 296129,490 4603009,193 71,084 

478 296129,650 4603008,373 71,198 

479 296094,087 4602992,556 69,908 

480 296093,603 4602993,438 69,837 

481 296092,332 4602995,889 71,175 

B2 296135,109 4602980,727 71,690 

482 296250,254 4603095,478 71,995 

B2 296135,109 4602980,727 71,690 

483 296108,020 4602810,755 71,268 

484 296108,367 4602810,208 71,334 

485 296109,767 4602808,439 71,309 

486 296110,086 4602807,795 71,242 

487 296107,564 4602794,923 69,255 
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488 296107,844 4602794,569 69,273 

489 296108,593 4602794,715 69,275 

490 296108,206 4602795,418 69,232 

491 296119,393 4602799,341 68,548 

492 296128,355 4602807,045 68,909 

493 296126,723 4602820,720 71,237 

494 296126,310 4602821,228 71,271 

495 296125,371 4602823,081 71,325 

496 296124,994 4602823,712 71,272 

497 296161,759 4602871,796 71,262 

498 296162,443 4602871,434 71,281 

499 296164,395 4602870,083 71,308 

500 296164,990 4602869,599 71,227 

501 296166,532 4602869,655 70,417 

502 296209,562 4602906,533 68,774 

503 296231,005 4602892,260 68,806 

504 296241,610 4602911,108 68,832 

B2 296135,109 4602980,727 71,690 

505 296244,031 4602910,915 68,283 

506 296216,343 4602932,857 71,458 

507 296216,481 4602932,958 71,475 

508 296202,009 4602942,290 71,289 

509 296204,644 4602948,913 71,307 

510 296208,513 4602947,549 71,346 

511 296201,054 4602950,563 71,387 

512 296198,711 4602951,337 70,858 

513 296193,144 4602953,110 70,901 

514 296190,987 4602954,216 70,467 

515 296201,572 4602988,240 70,606 

516 296202,175 4602987,902 70,796 

517 296204,422 4602987,291 71,846 

518 296209,559 4602984,754 72,488 

519 296214,812 4602981,925 72,575 

520 296216,459 4602980,710 72,508 

521 296218,004 4602980,180 72,631 

522 296241,679 4602969,552 72,625 

523 296263,393 4602959,045 72,712 

524 296276,465 4602993,191 72,610 

525 296251,968 4603005,199 72,632 

526 296240,877 4603018,270 72,716 

527 296239,679 4603019,152 72,282 
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528 296235,065 4603020,693 72,119 

529 296230,458 4603014,048 72,279 

530 296217,709 4603008,773 72,485 

531 296212,240 4603008,915 72,509 

532 296212,429 4603013,980 72,191 

533 296231,943 4603030,835 71,608 

534 296230,078 4603032,116 71,853 

535 296228,747 4603032,926 72,451 

536 296224,894 4603034,362 72,040 

537 296224,127 4603034,800 71,539 

538 296223,389 4603035,012 71,403 

539 296220,112 4603035,903 71,081 

540 296218,819 4603036,776 70,536 

541 296230,015 4603069,917 70,414 

542 296230,246 4603069,803 70,519 

543 296233,531 4603068,262 70,698 

544 296233,919 4603067,950 70,715 

545 296236,200 4603067,322 69,535 

546 296235,873 4603064,316 69,056 

547 296235,776 4603063,523 69,065 

548 296234,279 4603064,144 68,950 

549 296234,002 4603063,174 68,960 

550 296235,361 4603062,715 69,078 

551 296235,062 4603062,047 69,065 

552 296237,264 4603061,358 69,061 

553 296238,062 4603063,553 69,061 

554 296246,809 4603060,388 70,803 

555 296248,066 4603059,604 71,236 

556 296248,034 4603059,582 71,236 

557 296249,089 4603058,250 71,299 

558 296254,098 4603054,598 71,305 

559 296255,054 4603054,502 71,232 

560 296257,921 4603054,427 70,108 

561 296145,609 4603053,554 71,888 

562 296146,008 4603054,159 71,912 

563 296144,569 4603054,247 71,863 

564 296144,957 4603054,737 71,877 

565 296139,454 4603058,088 71,478 

566 296137,807 4603055,272 71,869 

567 296133,137 4603057,824 71,855 

568 296132,146 4603059,831 71,854 
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569 296127,829 4603059,965 71,697 

570 296125,349 4603061,382 71,704 

571 296126,954 4603064,123 71,683 

572 296129,421 4603062,793 71,696 

B2 296135,109 4602980,727 71,690 

B3 296250,260 4603095,506 71,984 

573 296134,253 4602979,846 71,572 

574 296134,468 4602979,778 71,610 

575 296134,551 4602979,976 71,648 

576 296134,381 4602980,061 71,612 

577 296133,113 4602979,813 71,481 

578 286135,085 4602978,045 71,194 

579 296134,469 4602978,698 71,542 

580 296135,844 4602978,299 71,507 

581 296133,567 4602981,181 71,449 

582 296134,852 4602983,038 71,477 

583 296137,187 4602982,025 71,563 

584 296137,950 4602981,710 71,030 

585 296139,084 4602983,441 70,996 

586 296138,319 4602984,372 71,566 

587 296136,987 4602985,310 71,576 

588 296140,893 4602987,098 71,511 

589 296139,074 4602988,863 71,444 

590 296140,089 4602990,967 71,196 

591 296145,979 4602998,205 71,568 

592 296148,102 4602992,223 71,571 

593 296160,580 4602997,617 71,806 

594 296167,629 4603000,392 71,980 

595 296171,215 4603007,587 72,167 

596 296171,278 4603007,590 72,167 

597 296171,304 4603009,344 71,906 

598 296158,149 4603008,435 71,548 

599 296158,119 4603006,968 71,868 

600 296150,671 4603007,167 71,356 

601 296150,808 4603005,752 71,822 

602 296152,090 4603006,205 71,730 

603 296152,265 4603006,350 71,731 

604 296152,148 4603006,415 71,706 

605 296142,636 4603003,459 71,709 

606 296142,401 4603005,324 71,163 

607 296139,928 4603011,642 71,435 
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608 296139,782 4603012,940 71,352 

609 296139,304 4603014,418 71,746 

610 296139,521 4603022,334 71,697 

611 296142,694 4603034,881 71,724 

612 296146,040 4603045,308 71,694 

613 296154,500 4603042,427 71,769 

614 296151,008 4603028,390 71,735 

615 296147,329 4603012,480 71,512 

616 296160,352 4603014,665 71,814 

617 296163,941 4603026,566 71,863 

618 296165,301 4603035,874 71,818 

619 296169,891 4603038,705 71,850 

620 296173,690 4603033,373 71,821 

621 296180,949 4603030,950 71,823 

622 296186,953 4603033,306 71,640 

623 296195,767 7603027,500 71,837 

624 296198,404 7603026,471 70,655 

625 296193,666 4603020,047 71,981 

626 296185,671 4603019,691 71,950 

627 296184,472 4603014,730 72,208 

628 296196,119 4603014,760 70,612 

629 296193,736 7603019,921 71,971 

630 296194,024 4603024,566 71,905 

631 296193,957 4603024,743 71,868 

632 296194,215 4603024,808 71,904 

633 296194,290 4603024,613 71,922 

634 296193,122 4603039,640 71,387 

635 296198,932 4603038,415 71,118 

636 296200,842 4603038,107 70,628 

637 296201,797 4603043,028 70,647 

638 296202,100 4603043,051 70,426 

639 296207,810 4603060,014 70,428 

640 296204,105 4603062,184 70,501 

641 296208,559 4603075,593 70,341 

642 296212,297 4603075,520 70,568 

643 296211,331 4603082,051 70,516 

644 296191,155 4603045,075 70,637 

645 296180,409 4603051,262 70,716 

646 296167,179 4603055,993 70,737 

647 296163,314 4603049,300 71,636 

648 196160,194 4603047,327 71,624 
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649 296159,696 4603046,501 71,627 

650 296259,859 4603046,239 71,689 

651 296153,947 4603052,273 71,338 

652 296152,945 4603051,258 71,603 

653 296155,192 4603055,134 71,268 

654 296139,803 4603064,635 70,445 

655 296137,881 4603062,285 70,446 

656 296136,262 4603060,809 71,213 

657 296124,680 4603066,509 70,929 

658 296125,863 4603069,117 69,591 

659 296127,590 4603071,299 69,680 

660 296129,420 4603074,722 68,990 

661 296143,714 4603069,973 68,927 

662 296134,974 4603083,847 65,822 

663 296140,217 4603086,664 65,426 

664 296148,156 4603077,249 66,481 

665 296153,460 4603086,875 66,186 

666 296148,732 4603091,674 65,912 

667 296167,725 4603083,502 66,745 

668 296166,535 4603076,542 66,713 

669 296163,941 4603070,627 67,173 

670 296190,480 4603065,064 67,752 

671 296190,781 4603059,998 68,962 

672 296191,421 4603059,680 69,075 

673 296191,319 4603059,315 69,093 

674 296197,969 4603056,203 69,453 

675 296200,047 4603064,487 68,255 

676 296200,381 4603068,381 68,509 

677 296203,821 4603073,727 67,537 

678 296195,957 4603075,044 67,162 

679 296207,712 4603080,237 70,091 

680 296205,249 4603085,407 68,881 

681 296207,575 4603089,013 70,048 

682 296197,225 4603091,614 69,425 

683 296200,190 4603097,196 69,247 

684 296196,890 4603095,526 69,339 

685 296180,769 4603103,159 69,095 

686 296169,063 4603114,460 70,329 

687 296174,607 4603118,246 70,235 

688 296173,717 4603125,440 70,725 

689 296160,919 4603117,262 70,583 
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690 196156,310 4603122,610 70,925 

691 296153,751 4603119,232 70,484 

692 296134,608 4603128,411 70,234 

693 296140,628 4603133,806 70,801 

694 296140,217 4603136,177 70,828 

695 296161,719 4603161,817 71,329 

696 296177,849 4603147,990 70,922 

697 296185,167 4603140,455 70,322 

698 296179,542 4603131,919 70,672 

699 296183,582 4603128,598 70,285 

700 296174,341 4603120,712 70,395 

701 296151,836 4603109,505 69,805 

702 296164,325 4603099,212 69,305 

703 296187,415 4603087,853 68,990 

704 296199,430 4603100,097 68,875 

705 296195,268 4603104,404 68,605 

706 296228,771 4603123,486 70,622 

707 296225,674 4603124,847 70,686 

708 296230,451 4603071,291 70,343 

709 296234,289 4603069,603 70,681 

710 296236,984 4603068,687 69,525 

711 296240,136 4603068,597 69,556 

712 296245,542 4603066,940 70,095 

713 296248,304 4603064,608 70,400 

714 296250,428 4603063,661 71,163 

715 296251,625 4603062,738 71,265 

716 296257,228 4603059,713 71,210 

717 296259,756 4603058,700 71,125 

718 296274,865 4603048,966 69,946 

719 296278,429 4603054,333 69,971 

720 296263,440 4603064,737 70,052 

721 296261,236 4603065,660 71,147 

722 296255,678 4603068,872 71,263 

723 296253,227 4603069,922 70,705 

724 296253,130 4603070,755 70,831 

725 296253,306 4603070,903 70,764 

726 296253,132 4603071,006 70,839 

727 296253,045 4603070,870 70,852 

728 296247,072 4603069,035 70,638 

729 296244,882 4603071,376 71,235 

730 296244,306 4603071,725 71,265 
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731 296244,056 4603071,779 71,308 

732 296240,877 4603073,338 71,156 

733 296236,516 4603076,453 70,744 

734 296232,985 4603078,480 70,504 

735 296237,805 4603090,751 70,865 

736 296241,672 4603090,206 71,045 

737 296243,871 4603089,308 71,425 

738 296262,087 4603078,598 71,093 

739 296263,060 4603078,000 71,250 

740 296268,323 4603074,318 71,123 

741 296270,623 4603073,305 70,059 

742 296282,325 4603066,320 69,931 

743 296288,455 4603074,067 70,043 

744 296281,581 4603079,081 70,582 

745 296277,139 4603082,366 71,214 

746 296271,228 4603086,588 71,233 

747 296266,458 4603087,700 71,063 

748 296261,371 4603087,341 70,701 

749 296259,769 4603086,992 71,204 

750 296263,747 4603087,645 71,603 

751 296263,195 4603089,601 71,042 

752 296262,545 4603091,841 71,557 

753 296259,394 4603090,841 70,145 

754 296257,519 4603089,379 71,341 

755 296246,893 4603098,410 71,986 

756 296244,853 4603098,995 72,224 

757 296241,132 4603100,608 70,872 

758 296245,983 4603113,932 70,985 

759 296249,508 4603112,816 71,336 

760 296251,635 4603112,211 72,132 

761 296253,002 460311,367 72,075 

762 296256,437 4603110,102 70,380 

763 296281,493 4603095,672 71,333 

764 296287,917 4603090,558 71,407 

765 296290,770 4603088,464 71,546 

766 296291,873 4603086,970 72,576 

767 296306,040 4603088,077 72,527 

768 296300,318 4603094,612 72,617 

769 296297,279 4603096,918 71,686 

770 296288,876 4603101,194 71,583 

771 296296,143 4603105,700 71,782 
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772 296312,297 4603108,752 72,279 

773 296293,842 4603105,144 71,787 

774 296262,702 4603115,028 71,767 

775 296262,171 4603114,561 72,159 

776 296262,348 4603114,483 72,078 

777 296262,126 4603114,356 72,212 

778 296262,296 4603114,287 72,293 

779 296263,763 4603113,417 71,095 

780 296255,851 4603116,837 71,984 

781 296251,455 4603118,547 71,317 

782 296248,108 4603120,007 71,003 

783 296253,625 463136,391 71,055 

784 296257,206 4603134,656 71,285 

785 296259,297 4603134,358 71,993 

786 296268,326 4603130,134 71,978 

787 296274,851 4603146,650 71,449 

788 296264,536 4603151,127 71,281 

789 296263,109 4603151,731 71,062 

790 296258,927 4603153,237 70,821 

791 296308,632 4603117,595 72,239 

792 296313,952 4603112,522 72,368 

793 296315,071 4603111,385 72,288 

794 296316,528 4603109,734 73,199 

795 296324,485 4603104,170 73,172 

796 296336,544 4603117,688 73,363 

797 296328,558 4603122,389 73,388 

798 296328,671 4603122,331 73,383 

799 296328,576 4603122,227 73,386 

800 296328,468 4603122,300 73,392 

801 296326,999 4603124,174 72,859 

802 296323,461 4603128,983 72,817 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

El present Annex constitueix el reconeixement geològic i geotècnic de la zona al llarg de la qual 

s’emplaça el Projecte de “Millora i Condicionament de la Carretera de Torres de Segre a 

Sudanell (Lleida). 

 

La traça del projecte discorre per la comarca del Segrià, i afecta als municipis de Torres de 

Segre i Sudanell. El traçat s’ha diferenciat en un únic tram que s’estén entre el PK 0+000 situat 

a Torres de Segre, i el PK 4+647,015 a Sudanell. La carretera es caracteritza per tenir un traçat 

majoritàriament recte amb escassos revolts, derivats en una topografia planera. 

 

El Projecte constructiu comprèn una millora del ferm al llarg de tot el traçat i ample de la 

calçada degut a l’estat deteriorat d’aquest. No contempla cap modificació dels paràmetres de 

traçat actuals, excepte en el tram sobre el Canal de Seròs (PK 4+096,65 al PK 4+131,70) on es 

construirà una nova variant.  

 

Davant d’aquesta actuació a realitzar, els objectius previstos en aquest annex són: 

 

• Identificació de l’esplanada existent sota el paquet de ferm actual, mitjançant 

l’excavació de cales i el posterior anàlisi al laboratori. 

• Identificació de la secció de ferm existent, mitjançant l’anàlisi de testimonis en el 

laboratori. 

 

Coneixent el tipus d’esplanada i el ferm existents en el traçat actual, es podrà analitzar i decidir 

quina és la actuació més òptima a executar per tal d’aconseguir l’objectiu de millorar el ferm 

de la carretera. 
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2. MARC GEOLÒGIC 

 

2.1. Mapa geològic 

 

La zona d’estudi es localitza dins la unitat anomenada conca o depressió de l’Ebre. 

Geològicament es tracta d’una depressió reblerta d’importants dipòsits detrítics terciaris. Des 

de l’Oligocè fins al Neogen, importants sistemes de ventalls al·luvials i xarxes hídriques 

tributàries es van desenvolupar des del marges de les serralades fins als sectors més interiors 

de la conca. Aquesta geodinàmica va comportar el successiu rebliment de la depressió, 

mitjançant una gran quantitat de sediments provinents del desmantellament de les serralades 

perimètriques. Entenem, en aquest cas, el substrat com el vessament litològic dels dipòsits 

granulars recents: Quaternari. 

 

S’adjunta a continuació el mapa geològic de la zona d’estudi amb la corresponent llegenda per 

identificar els materials. Dit mapa s’ha obtingut de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

 

Imatge 1: Mapa geològic de la zona de projecte 
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Imatge 2: Llegenda del mapa geològic de la zona de projecte 

 

 

2.2. Descripció del terreny 

 

Els materials que es troben en la zona per on transcorre l’actual carretera són reconeguts com 

a substrat quaternari, i corresponen a una seqüència d’arenes, llims i argiles, com a 

regularització de vessants, i a graves en profunditat. Es descriuen a continuació, les dos 

tipologies de materials localitzats. 

 

Arenes, llims i argiles: 

Es tracta de materials d’origen mixt, col·luvial, que reomplen els fons de vall, ocupats per 

graves. Estan formats per argiles de plasticitat baixa i llims amb presència d’arenes. Són 

especialment vistosos degut a que, per la seva naturalesa, constitueixen zona cultivable. La 

seva capacitat portant no és molt baixa, per l’alt contingut d’arena que porten, la qual cosa 

dóna unes característiques tant de drenatge superficial com de ripabilitat especials. 

 

Graves: 

Procedents de la primera terrassa del riu Segre. Aquests materials tenen una incidència molt 

alta al traçat. La seva capacitat portant, plasticitat i drenabilitat, influeixen directament en la 

definició de les actuacions a realitzar sobre el ferm actual per tal de millorar-lo. 
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3. TREBALLS REALITZATS 

 

La caracterització geotècnica del terreny present al llarg de la carretera objecte del projecte, 

està basada en la informació esmentada en l’apartat anterior, i també, en els treballs de camp i 

laboratori realitzats. 

 

3.1. Recopilació de la informació 

 

Els resultats dels assaigs que s’inclouen en aquest Annex, s’han obtingut de la Diputació de 

Lleida, organisme que va dur a terme la iniciativa de realitzar l’estudi geològic i geotècnic de 

diversos municipis de la comarca del Segrià, per tal de tenir una documentació més detallada i 

exacta de la distribució de la morfologia geològica de tota la comarca.  

 

Els anàlisis de les cales excavades i dels testimonis extrets de la zona de projecte, realitzats 

mitjançant els pertinents assaigs de laboratori, van ser encarregats a l’empresa INQUA.S.L. 

Dita empresa va efectuar els treballs de camp consistents en l’extracció de mostres del terreny 

per, posteriorment analitzar-ne en el laboratori els paràmetres clau per tal de poder definir la 

tipologia del sòl i l’esplanada present en la zona de projecte.  

 

Els resultats obtinguts dels mencionats estudis efectuats, mostrats en apartats posteriors del 

present Annex, s’utilitzaran per tal d’identificar l’esplanada i el ferm actuals de la carretera, i 

poder decidir a partir d’aquests la possible actuació a realitzar per tal d’aconseguir l’objectiu 

de millora del ferm de la carretera.   

 

3.2. Treballs de camp i assaigs de laboratori 

 

Per tal de reconèixer les litologies i característiques geotècniques del terreny a la zona 

d’estudi, s’han realitzat els següents treballs de camp: 
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• Campanya de cales mecàniques amb retroexcavadora i presa de mostres pel seu 

anàlisi en el laboratori. 

• Extracció de testimonis del ferm mitjançant sonda pel seu posterior anàlisi en el 

laboratori. 

 

A partir de les extraccions fetes en els treballs de camp en la zona del projecte, l’empresa 

mencionada en l’apartat anterior ha realitzat els anàlisis de les mostres corresponents en el 

laboratori, amb l’objectiu de determinar el tipus d’esplanada i de ferm existent en la carretera 

actual. 

 

Es detallen en el Present Projecte, als assaigs realitzats per a tres mostres diferents, amb els 

corresponents resultats, cadascun amb finalitats diferents: 

 

• Mostra 1: Assaigs per a la identificació de la esplanada existent. 

• Mostra 2: Assaigs per a la identificació del tipus de ferm existent. 

• Mostra 3: Assaig per determinar la possibilitat d’efectuar una estabilització en les 

graves. Aquest assaig es realitza com a conseqüència dels resultats obtinguts de 

l’assaig de la mostra 2. El detall i la justificació de l’assaig s’explica en l’apartat 6.1 del 

present Annex. 

 

En els següents apartats, es descriuen cadascun dels assaig realitzats amb cada mostra amb els 

corresponents resultats, així com les conclusions que s’extreuen de cara a la definició de la 

geologia de la zona de projecte. 
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4. MOSTRA 1: IDENTIFICACIÓ ESPLANADA 

 

4.1. Assaigs realitzats 

 

A partir de la primera de les mostres extretes mitjançant les cales realitzades en la zona de 

projecte, es realitzen els assaigs de laboratori, a partir dels resultats dels quals es pot 

determinar el tipus d’esplanada que hi ha en el terreny sota el ferm existent. 

 

Els diferents assaigs realitzats a partir d’aquesta primera mostra són: 

 

• Determinació dels límits d’Atterberg 

• Anàlisi granulomètric 

• Assaig de piconatge, Proctor Normal 

• Assaig de piconatge, Proctor Modificat 

• Determinació del contingut de matèria orgànica 

• Assaig de determinació de l’índex CBR 

• Determinació de sals solubles 

• Determinació del contingut de guixos 

 

4.2. Acta de resultats 

 

S’adjunta a continuació, l’acta de resultats dels assaigs realitzats amb la Mostra 1, cedits per la 

Diputació de Lleida, i efectuats per la empresa INQUA.S.L: 
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ACTA DE RESULTATS M1 
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4.3. Anàlisi dels resultats 

 

Observant els resultats obtinguts de l’assaig realitzat, i comparant-los amb la classificació de 

sòls segons l’Article 330 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 

i Ponts (PG 3), es pot dir que el sòl que forma la base de l’esplanada existent és adequat (1). La 

existència d’aquest tipus de sòl queda definida pels següents paràmetres: 

 

• Contingut de matèria orgànica < 1% � 0,77 

• Contingut de sals solubles < 0,2% � 0,14 

• Dmàx ≤ 100mm    �  100 mm 

• Tamís que passa pel 2 UNE < 80 � 76,5 

• Tamís que passa pel 0,08 UNE < 35 � 26,98 

• Límit líquid LL < 40   �  35,1 

• Si LL > 30, llavors IP > 4   �   7,5 

 

 

4.4. Conclusions 

 

Segons la Norma 6.1-IC, el sòl adequat pot formar una esplanada E1, E2 o E3. Davant la manca 

de dades corresponents al mòdul de compressibilitat del sòl en el segon cicle de carga (Ev2) 

que les defineix, es considera que l’esplanada existent és del tipus E1 pel següents motius: 

 

1) La esplanada E1 es la més desfavorable al exigir un valor de compressibilitat més baix, 

amb la qual cosa, al triar-la es queda del costat de la seguretat. 

 
2) En cas de tenir una E1, no s’ha d’aportar material de préstec per tal d’assolir 

l’esplanada (segons el catàleg de la Norma 6.1-IC), per la qual cosa resulta la opció més 

econòmica. 

 
3) Segons la Norma 6.1-IC, quan la capa superior per formar la esplanada és el propi sòl 

(com seria el cas al tenir una E1), si el sòl adequat, aquest ha de tenir un CBR ≥ 6.Al 

tenir el sòl existent té un CBR = 6,9 és possible executar aquesta solució. 
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5. MOSTRA 2: IDENTIFICACIÓ FERM EXISTENT 

 

5.1. Assaigs realitzats 

 

Després de determinar el tipus d’esplanada existent en la zona de projecte, es procedeix a 

analitzar una segona mostra extreta mitjançant cales, amb l’objectiu d’identificar el ferm 

existent de la carretera i les seves propietats.  

 

Els assaigs de laboratori realitzats per analitzar aquesta segona mostra, són exactament els 

mateixos que s’han aplicat en la primera mostra. 

 

 

5.2. Actes de resultats 

 

S’adjunta a continuació l’acta de resultats corresponents a l’anàlisi de la segona mostra de sòl 

extreta amb els treballs de camp, a fi d’identificar el tipus de ferm existent en la carretera: 
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ACTA DE RESULTATS M2 
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ACTA DE RESULTATS M2 
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5.3. Anàlisi dels resultats 

 

Analitzant els resultats obtinguts de l’assaig d’aquesta segona mostra, s’observa que, d’acord 

amb els valors de l’assaig granulomètric, el terreny que forma la base del ferm es compon a 

base de 30 cm graves.  

 

A partir d’aquesta deducció, s’analitzen les propietats de les graves existents. La conclusió que 

se n’extreu, d’acord amb els criteris establerts en la normativa PG3, és que les graves existents 

no són òptimes per esdevenir la base del ferm de la nova carretera, degut a l’alt índex de 

plasticitat que contenen (IP = 4,7) i a que no compleixen els criteris granulomètrics. 

 

 

5.4. Conclusions 

 

Veient l’anàlisi dels resultats de l’assaig de la segona mostra, s’extreu la conclusió de que les 

graves que componen el ferm actual de la carretera no compleixen les característiques 

tècniques d’un paquet de ferm. 

 

D’aquesta manera doncs, per aconseguir la millora del ferm del traçat, que és l’objectiu del 

projecte, és necessari modificar la estructuració del ferm existent, tenint en compte les 

possibilitats reals d’actuació establertes per la Norma 6.1-IC, d’acord amb el tipus d’esplanada 

i sòl existents. 

 

De les diferents possibilitats que s’han analitzat en l’Annex 3 d’Estudi d’Alternatives, la solució 

escollida per formar la base del ferm de la nova carretera consisteix en una estabilització amb 

sòl-ciment del ferm actual de graves. Es justifica el fet que aquesta solució es pugui dur a 

terme a partir de l’assaig descrit en el següent apartat 6, i es detalla la secció resultant en 

l’Annex 8 (Ferms i paviments) del Present Projecte.  
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6. MOSTRA 3: ESTABILITZACIÓ DE GRAVES 

 

6.1. Raó de l’assaig 

 

Al veure comprovat en els assaigs corresponents a la primera mostra que l’esplanada existent 

sota el ferm actual és una E1 i que el tipus de sòl registrat és adequat (1), les possibles 

solucions a executar (en funció també de la categoria de trànsit de la carretera) per obtenir la 

millora del ferm desitjades són limitades.  

 

Segons la Norma 6.1-IC, una de les possibles alternatives consisteix en dur a terme una 

estabilització del paquet de ferm actual amb ciment (estabilització sòl-ciment). Per a poder 

efectuar-la però, es necessari que el paquet de ferm existent de graves tingui les 

característiques adequades segons la normativa. 

 

La raó d’aquest tercer assaig doncs, és comprovar si les graves existents tenen les propietats 

adients per garantir que la estabilització es pugui dur a terme, i quina és la dosificació de 

ciment que s’hi ha d’afegir. 

 

6.2. Assaigs realitzats 

 

S’ha realitzat en el laboratori l’assaig de resistència mitja a compressió a 7 dies per a tres 

mostres diferents (tres provetes per cada mostra), cadascuna amb una quantitat d’aportació 

de ciment diferent (2, 3 i 4%), per tal de veure quina compleix la normativa establerta en 

l’Article 513 del PG3 (Materiales tratados con cemento). 

 

6.3. Acta de resultats 

 

S’adjunta a continuació l’acta de resultats de l’assaig de resistència a compressió realitzat per a 

cadascuna de les tres provetes extretes de la zona de projecte: 
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ACTA DE RESULTATS M3 
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6.4. Anàlisi dels resultats 

 

Segons els resultats dels assaig realitzats, la mitja de la resistència de les tres provetes de cada 

mostra amb la corresponent dosificació de ciment és la següent: 

 

DOSIFICACIÓ CIMENT RESISTÈNCIA 

2% 2,16 MPa 

3% 2,78 Mpa 

4% 4,51 Mpa 

Taula 1. Resultats assaig de resistència a compressió a 7 dies 

 

Segons l’Article 513 del PG3 (Materiales tratados con cemento), el ferm resultant de realitzar 

una estabilització de sòl-ciment ha de tenir una resistència a compressió a 7 dies entre 2,5 i 4,5 

Mpa. 

 

S’observa doncs, que la dosificació òptima de ciment a aportar per tal d’efectuar la 

estabilització del paquet de graves existent és del 3%, ja que el ferm resultant tindria la 

resistència imposada per la normativa. 

 

 

6.5.  Conclusions 

 

Un cop analitzats els resultats dels assaig de compressió realitzats a laboratori amb les mostres 

de ferm extretes en els treballs de camp, es conclou que és possible efectuar una estabilització 

amb ciment del sòl de graves existent, per tal de millorar el seu estat. L’aportació de ciment en 

la estabilització ha de ser del 3%. 

 

 

 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 
  Segre a Sudanell (Lleida) 

 

 

Annex 5: Geologia I geotècnia  18 
 

 

7. CONCLUSIONS 

 

Realitzat l’estudi geotècnic de la zona de projecte, amb els corresponents anàlisis en el 

laboratori, s’ha determinat que l’esplanada existent és de tipus E1, i que el paquet de ferm 

actual de la carretera està format per 25 cm de graves. Aquestes graves donen una capacitat 

portant baixa, fet que implica una modificació en aquest ferm per tal de millorar el seu estat. 

 

Després de comparar les diferents possibles solucions a aplicar (d’acord amb l’esplanada i ferm 

existents), plantejades en l’Annex 3 d’Estudi d’Alternatives del Present Projecte, s’ha 

considerat que la solució més òptima, tenint en compte diversos criteris, per aconseguir la 

millora del ferm de la carretera de Torres de Segre a Sudanell, consisteix en una estabilització 

del ferm de graves actual amb una aportació del 3% de ciment (estabilització sòl-ciment).   

 

En el present Annex s’ha verificat, per mitjà d’un assaig de resistència a compressió, que és 

possible efectuar dita estabilització de sòl-ciment. 

 

NOTA: Les graves existents no compleixen els criteris granulomètrics establerts en la 

normativa per esdevenir paquet de ferm, ja que el seu tamany és massa gran. No obstant, al 

tractar-se la solució d’una estabilització, aquesta implica l’ús d’una màquina estabilitzadora, 

que fresa i tritura el material existent per mesclar-lo amb el d’aportació (ciment), de manera 

que el tamany final de les graves queda reduït i compleix la normativa. 
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Full 1 de 4. 
 

ACTA DE RESULTATS 
 

 
Descripció de la mostra:       SÒL, M-1 
Presa de mostra:                  Pel laboratori 

 

 
Quantitat 

1 
Codi 

SL06P 
Descripció de l’assaig 

Sòls. Determinació dels límits d’Atterberg (límit líquid i límit plàstic), segons les normes UNE 
  

 

 

103103 i UNE 103104 

   1 SL10P Sòls. Anàlisi granulomètrica per tamisatge d’una mostra de sòl o tot-u, segons la norma UNE 
103101 

   1 SL12P Sòls. Assaig de piconatge d’una mostra de sòl pel mètode del Proctor normal, segons les 
normes UNE 103500 

   1 SL13P Sòls. Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d’una mostra de sòl, segons les 
normes UNE 103501 

   1 SL18P Sòls. Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 
d’una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 

   1 SL23P Sòls. Determinació de l’Índex C.B.R. en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat 
(a 3 punts) d’una mostra de sòl, segons la UNE 103502 

   1 SL66P Sòls. Determinació sals solubles, segons norma NLT 114. 

   1 SL72P Sòls. Determinació contingut guixos, segons la norma NLT 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Consultar l’abast a http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/ Àmbit d'actuació, Qualitat Tècnica. 
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SL06P. LÍMITS D'ATTERBERG (UNE 103103/104) 
 

LÍMIT LÍQUID                35,1             ÍNDEX DE PLASTICITAT 

LÍMIT PLÀSTIC               27,6                               7,5 

SL71P. COL·LAPSE (NLT 254) 

INDEX DE COL·LAPSE (I) (%) 

POTENCIAL PERC. DE COL·LAPSE (Ic) (%) 

SL57P. INFLAMENT LLIURE (EDÒMETRE) (UNE 103601) 
 

% INFLAMENT LLIURE (Càrrega 10 Kpa) 

SL18P. MATÈRIA ORGÀNICA (UNE 103204) 
 

% MATÈRIA ORGÀNICA                      1,77 

SL72P. CONTINGUT EN GUIXOS (NLT 115) 
 

% GUIX (Ca.SO4·2H2O)               0,05 

SL66P. SALS SOLUBLES (NLT 114) 
 

% SALS SOLUBLES                      0,24 

SL10P. GRANULOMETRIA (UNE 103101)                                            TAMÍS U.N.E.(mm) 
100 

90                                                                                                                                                                                           % que passa 
80 

70 

60                                                                                                                                                                            TAMÍS U.N.E.(mm) 
50 

40                                                                                                                                                                                           % que passa 
30 

20 

10                                                                                                                                                                            TAMÍS U.N.E.(mm) 
0 

1000                            100                              10      
TAMÍS U.N.

1
E.                 

0,1                             0,01                                           % que passa 

 

250       175       125       100        80         63 

100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

 
50         40         25         20         10          5 

100,00  100,00   96,50    96,50    89,63    85,93 

 
2          0,4       0,08 

82,07    72,35    66,98 

 
 

SL13P. PROCTOR MODIFICAT (UNE 103501) 

2,30 

2,20 

2,10 

2,00 

1,90 

1,80 

1,70 

1,60 

1,50 

1,40 

0,0               5,0              10,0       
Hu 

15,0 
(%)      

20,0             25,0             30,0 

SL13P. PROCTOR MODIFICAT (UNE 103501) 

DENSITAT MÀXIMA                1,73    gr/cm3 

 
HUMITAT ÒPTIMA                17,0       % 

 

SL12P. PROCTOR NORMAL (UNE 103500) 

 
DENSITAT MÀXIMA                1,59    gr/cm3 

 
HUMITAT ÒPTIMA                19,0       % 

 
SL23P. ÍNDEX C.B.R (UNE 103502) 

 

Densitat màxima (%)                         Densitat seca (ρ)                             INDEX C.B.R.               Aigua absorbida (%)                   Entumiment (%) 

89                                                  1,53                                              5,10                                    11,0                                          1,4 
97                                                  1,67                                              8,33                                     8,7                                           1,5 
100                                                1,73                                             15,73                                   5,2                                           2,0 

 

2,40 
Densitat Proctor Modificat                       1,73      grs/cm3                                  

2,20 

95 % densitat proctor modificat               1,64      grs/cm3                                  
2,00 

CBR (Compactació al 95 % PM)               6,9                                           1,80 

1,60 

1,40 

0           2           4           6       IN8DEX C.B1.0R.      12         14         16         18 

 

%
 Q

U
E

 P
A

S
S

A
 

D
 e

n
si

ta
t (

kg
/d

m
3
) 

D
E

N
S

IT
A

T
 

Full 2 de 4. 
 

ACTA DE RESULTATS 
 

 
Descripció de la mostra:       SÒL, M-1 
Presa de mostra:                  Pel laboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mitat 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Assaigs inscrits al registre de Laboratori amb Declaració Responsable. Consultar l’abast a http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/ Àmbit d'actuació, Qualitat Tècnica. 
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Full 3 de 4. 
 

ACTA DE RESULTATS 
 

Descripció de la mostra:       SÒL, M-2:  
Presa de mostra:                  Pel laboratori 

 
Quantitat 

1 
Codi 

SL06P 
Descripció de l’assaig 

Sòls. Determinació dels límits d’Atterberg (límit líquid i límit plàstic), segons les normes UNE 
  103103 i UNE 103104 

   1 SL10P Sòls. Anàlisi granulomètrica per tamisatge d’una mostra de sòl o tot-u, segons la norma UNE 
103101 

   1 SL12P Sòls. Assaig de piconatge d’una mostra de sòl pel mètode del Proctor normal, segons les 
normes UNE 103500 

   1 SL13P Sòls. Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d’una mostra de sòl, segons les 
normes UNE 103501 

   1 SL18P Sòls. Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 
d’una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 

   1 SL23P Sòls. Determinació de l’Índex C.B.R. en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat 
(a 3 punts) d’una mostra de sòl, segons la UNE 103502 

   1 SL66P Sòls. Determinació sals solubles, segons norma NLT 114. 

   1 SL72P Sòls. Determinació contingut guixos, segons la norma NLT 115 
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SL06P. LÍMITS D'ATTERBERG (UNE  103103/104) 
 

LÍMIT  LÍQUID                 20,9                ÍNDEX DE PLASTICITAT 

LÍMIT  PLÀSTIC                16,2                                    4,7 

SL71P. COL·LAPSE  (NLT  254) 

INDEX DE COL·LAPSE (I) (%) 

POTENCIAL PERC. DE COL·LAPSE (Ic) (%) 

SL57P. INFLAMENT LLIURE (EDÒMETRE) (UNE  103601) 
 

% INFLAMENT  LLIURE (Càrrega 10 Kpa) 

SL18P. MATÈRIA ORGÀNICA (UNE  103204) 
 

% MATÈRIA ORGÀNICA                        0,98 

SL72P. CONTINGUT EN GUIXOS (NLT  115) 
 

% GUIX  (Ca.SO4·2H2O)                0,08 

SL66P. SALS  SOLUBLES (NLT  114) 
 

% SALS  SOLUBLES                        0,20 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest Annex s’estudia quines són les característiques climàtiques corresponents a la zona 

d’influència de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell.  

 

L’objectiu del document és, a partir de les dades de pluviometria obtingudes, determinar els 

cabals de disseny associats a les conques existents en la zona d’influència, i comprovar així, si 

les obres de drenatge existents compleixen els requisits i per tant només s’hauran de realitzar 

operacions de neteja, o bé si se n’hauran de construir de noves per tal de que es puguin 

desguassar sense problemes els volums d’aigua acumulats degut a la pluja. 

 

El dimensionament de les obres de drenatge de la carretera s’ha realitzat segons les 

indicacions contingudes en Recomanacions Tècniques pels estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local 

de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). El càlcul dels cabals de disseny es realitza amb el 

Mètode Racional, i el dimensionament de les cunetes amb la fórmula de Manning-Strickler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

Annex 6: Climatologia, hidrologia i drenatge  3 
 

 

2. CLIMATOLOGIA 

 

2.1 El clima 

 

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé d’interès 

en l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la geomorfologia, la tipologia 

del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic, i que condiciona les 

formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet 

diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la execució de l’obra. 

 

2.2 Climatologia característica de la zona d’estudi 

 

El projecte objecte d’estudi està situat entre els termes municipals de Torres de Segre i 

Sudanell, comarca del Segrià, en la província de Lleida.  

 

L’escassa diferència topogràfica en el conjunt del territori del Segrià i el predomini de relleus 

planers fan que el conjunt comarcal tingui un mateix tipus de clima. Així doncs, tant en la 

localitat de Torres de Segre com en la de Sudanell, el clima predominant és el mateix. El clima 

del Segrià és mediterrani amb tendència continental de muntanya baixa. La característica 

principal és el contrast tèrmic, tant entre el dia i la nit com entre l’estiu i l’hivern. L’oscil·lació 

tèrmica és elevada. Els hiverns són extremadament freds, amb formació de boires que poden 

durar dies seguits, mentre que els estius són molt calorosos. Les precipitacions són molt 

escasses i irregulars.  

 

Les temperatures mitjanes anuals se situen per sobre dels 14º. És una temperatura elevada, 

que amaga força la realitat tèrmica al llarg de l’any. És alta a causa de les temperatures 

estiuenques.  
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Les temperatures mitjanes mensuals de gener són entre 4º i 5º.  Les glaçades són freqüents i 

intenses. Les mitjanes mensuals de juliol se situen entre els 24º i els 26º. En la regió objecte 

d’estudi, corresponent al centre del Segrià, s’obtenen les mitjanes més altes de Catalunya. 

Aquesta oscil·lació tèrmica és deguda a l’aïllament d’aquestes terres respecte a les comarques 

litorals; la influència marítima que suavitza les temperatures no arriba al Segrià. 

 

Les precipitacions també són molt escasses. És tracta de l’indret de Catalunya amb 

precipitacions menors, en especial al sector sud-oest de la comarca del Segrià. La mitjana anual 

de precipitacions en la zona d’estudi és inferior als 400 mm. Cap al nord i est del Segrià, la 

mitjana supera lleugerament els 400 mm. La poca pluja que cau es presenta de manera 

desigual al llarg de l’any. Hi ha èpoques que les precipitacions són completament nul·les, o bé 

tant escasses que no tenen conseqüències per a la vegetació natural, ni per als pous, ni per als 

conreus. L’estació més seca és l’estiu, mentre que la més plujosa normalment és la primavera, 

en especial durant el mes de maig. 

 

 

2.3 Dades d’estacions climatològiques  

 

Les dades necessàries per a la realització de l’estudi de la climatologia de la zona influent en el 

projecte s’han obtingut de la Agencia Estatal de Meteorologia. 

 

2.3.1 Estació de la zona de projecte 

 

De totes les estacions que contempla la Agencia Estatal de Meteorologia arreu d’Espanya, n’hi 

ha varies que estan situades a la comarca del Segrià, però no exactament a la ubicació del 

projecte. Per tant, s’ha d’escollir una d’aquestes per tal de les dades que proporciona 

representin les de la zona de treball. 
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A l’hora de triar l’estació que millor representa les característiques del clima de la zona 

d’estudi s’han tingut en compte diversos factors, com la seva situació geogràfica, proximitat i 

altitud respecte la traça, i la qualitat dels registres (variables disponibles, sèrie d’anys i sense 

llacunes en la informació). 

 

Així doncs, l’estació meteorològica que es considera més representativa de la zona de projecte, 

per les condicions descrites, és la de Lleida, les característiques i ubicació de la qual s’indiquen 

en la Taula 1 i Imatges 1 i 2. 

 

ESTACIÓ CODI LONGITUD LATITUD ALTITUD (m) 

Lleida 9771 0º 35’ 42’’ E 41º 31’ 33’’ N 192 

Taula 1: Estació propera a l’àmbit d’estudi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Imatge 1. Ubicació de l’Estació a Catalunya                  Imatge 2. Localització exacta de l’Estació 

 

La clau de l’AEM referent a l’estació està formada per dos números: el primer indica el codi de 

la conca hidrogràfica i el segon és l’indicatiu de l’estació. Així doncs, totes les estacions que 

pertanyen a la conca hidrogràfica de les planes de Lleida tindran la nomenclatura de la primera 

part del codi amb 97. 

 

 

Estació meteorològica 
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2.3.2 Dades climatològiques recollides de l’estació 

 

Per obtenir les dades climatològiques de l’estació meteorològica de Lleida, s’ha consultat la 

publicació “Guía resumida del clima en España 1971-2000”, de l’Agència Estatal de 

Meteorologia (AEM). Aquesta publicació fa referència, tal i com indica el seu títol, a les dades 

compreses entre els anys 1971 i 2000. Per tant, les dades es basen en un estudi de 30 anys, per 

la qual cosa són suficientment representatives per caracteritzar la climatologia de la zona 

d’estudi del present Projecte. 

 

Les dades de l’estació meteorològica de Lleida referents a la caracterització mensual mitjana 

de les principals variables de temperatura i pluviometria, extretes de la publicació 

anteriorment mencionada, s’exposen a continuació: 
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Dades de Pluviometria 

 

MES 

Precipitació 
(mm) 

Número de dies mensuals 

Mitja mensual Neu Tempesta Boira Gelada Assolellats Hores de sol 

Gener 26 1 0 12 13 5 116 

Febrer 14 0 0 5 8 7 167 

Març 27 0 0 3 3 8 226 

Abril 37 0 1 1 0 6 248 

Maig 49 0 3 1 0 5 279 

Juny 34 0 3 0 0 9 313 

Juliol 12 0 2 0 0 14 348 

Agost 21 0 4 0 0 12 313 

Setembre 39 0 2 1 0 8 250 

Octubre 39 0 1 4 0 6 200 

Novembre 28 0 0 11 5 5 137 

Desembre 28 0 0 14 10 5 96 

ANY 354 1 16 52 39 90 2693 

Taula 2: Dades de pluviometria mitjanes mensuals i anuals 

 

 

Imatge 3: Precipitació mitjana mensual 
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Dades de Temperatura 

 

MES 
Temperatures mitjanes (°C) 

Mensual Màxima Mínima 

Gener 5,3 9,6 1,0 

Febrer 7,9 13,7 2,2 

Març 10,8 17,5 4,2 

Abril 13,2 19,8 6,5 

Maig 17,3 24,0 10,5 

Juny 21,4 28,5 14,4 

Juliol 24,7 32,2 17,2 

Agost 24,5 31,6 17,4 

Setembre 20,7 27,3 14,1 

Octubre 15,3 21,2 9,4 

Novembre 9,3 14,2 4,4 

Desembre 6,0 9,8 2,1 

ANY 14,7 20,8 8,6 

Taula 3: Temperatures mitjanes mensuals i anuals 

 

 

Imatge 4: Temperatures mitjanes mensuals 
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3. HIDROLOGIA 

 

3.1 Objectiu 

 

L’Estudi Hidrològic que es realitza a continuació té com a objectiu la obtenció dels cabals 

màxims de referència associats als diferents cursos d’aigua interceptats per la carretera, per tal 

de poder fer el posterior dimensionament o comprovació de les obres de drenatge necessàries 

per a la evacuació satisfactòria d’aquests cabals d’aigua.  

 

Així doncs, per a la determinació final de les obres de drenatge d’evacuació de l’aigua, cal 

diferenciar dos etapes: una primera en la que es determinen els cabals de les conques 

existents interceptats per la carretera (Hidrologia), i una segona en la que es determinen els 

cabals que poden evacuar les obres de drenatge ja existents (Drenatge), comprovant així en 

relació als valors obtinguts en l’etapa anterior, si aquestes són vàlides o bé si se n’han de 

construir de noves. 

 

En referència a la Normativa aplicada pel càlcul hidrològic, s’han seguit les pautes indicades en 

les Recomanacions Tècniques pels Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local, establertes per 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Així doncs, segons aquestes Recomanacions, el càlculs de cabals de disseny de les conques al 

voltant de la zona de projecte es determinen amb el Mètode Racional adaptat per Témez, 

mentre que el dimensionament del cabal de les cunetes existents es realitza amb el mètode de 

Manning-Strickler. 
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3.2 Desenvolupament del mètode utilitzat 

 

Per a calcular els cabals, corresponents a diferents períodes de retorn, de les conques 

interceptades per la carretera, s’aplica d’acord amb la Normativa indicada, el Mètode 

Racional. Aquest mètode es basa en una fórmula, a partir de la qual s’obté el cabal màxim 

possible que pot produir-se amb una pluja d’intensitat determinada en una conca d’àrea i 

coeficient d’escorrentiu coneguts. Amb la utilització d’aquesta fórmula racional, es suposa que 

hi ha una regularitat espacial i temporal de les pluges. La fórmula del mètode aplicat és la 

següent: 

 

����/�� � 	 
 � 
 �
3,6 
 � 

 

On: 

• Q = Cabal, en m3/s 

• C = Coeficient mig d’escorrentiu de la conca, adimensional 

• A = Àrea de la conca, en km2 

• I = Intensitat Màxima Mitjana de precipitació en el període de retorn considerat i en un 

interval de temps igual al temps de concentració de la conca, en mm/h. 

• K = Coeficient d’uniformitat (adimensional), que depèn del temps de concentració. 

 

Per desenvolupar el mètode i determinar els Cabals de les conques interceptades doncs, s’han 

de calcular els paràmetres que intervenen en la fórmula indicada (C, I, K). A part, també és 

necessari caracteritzar i definir les conques influents, definir els períodes de retorn pels quals 

es calcula el cabal, i determinar la precipitació diària en la zona d’estudi, tret imprescindible 

per poder calcular la Intensitat Màxima Mitjana (I).  

 

El càlcul i determinació de tots aquests paràmetres necessaris per a poder aplicar el Mètode 

Racional, es detallen en els següents apartats. 
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3.2.1 Conques d’aportació 

 

Per a definir les conques interceptades per la carretera i determinar les seves característiques, 

s’ha utilitzat la cartografia a escala 1:5000 de la zona consultada a l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya. En ella es pot determinar, a partir de les corbes de nivell del terreny, els punts en 

els que es produirà una aportació d’aigua, podent així definir les conques existents. 

 

En l’Apèndix 1 del present Annex, s’adjunta el plànol ampliat que defineix les conques que 

intercepten el traçat i que aporten aigua. Com s’observa en aquest plànol, al llarg de la 

carretera només s’hi tanca una conca. Això es deu a que el terreny que envolta el traçat és 

pràcticament pla, i no hi ha cursos d’aigua. A més el lleuger desnivell que presenta el terreny, 

és progressiu en només un sentit, per la qual cosa només serà necessari dimensionar les 

cunetes en un costat de la carretera. 

 

La conca que defineix el terreny existent queda delimitada pel tram que hi ha entre el Canal de 

Seròs (que discorre en gairebé tot el tram paral·lel a la carretera) i la mateixa carretera. Les 

aportacions d’aigua del terreny existent abans del Canal, no influencien en el drenatge de la 

carretera, ja que aquestes són interceptades pel propi Canal, de manera que no arriben a la 

carretera. Així doncs, les característiques físiques de la conca que intercepta el traçat de la 

carretera de Torres de Segre a Sudanell són les següents: 

 

Conca Àrea (km2) Long. (Km) Cota màx. (m) Cota mín. (m) Pendent (%) 

1 1,269 3,6 150 130 0,55 

Taula 4: Característiques conques d’aportació d’aigua existents 
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3.2.2 Períodes de retorn 

 

Els elements de drenatge longitudinal s’han dimensionat per un període de retorn de 10 anys, 

segons les indicacions de l’ACA.  

Pel que fa al drenatge transversal, no es preveu l’execució de cap obra, tal i com s’explica i 

justifica en l’Apartat 4.1 (Drenatge Transversal) del present Annex. Així doncs, només es 

determinaran els cabals d’aportació de la conca existent per un període de retorn de 10 anys, 

corresponent al drenatge longitudinal. 

 

 

3.2.3 Precipitació diària (Pd) 

 

Per tal d’obtenir la Intensitat Mitjana Màxima de Precipitació (I) corresponent a la fórmula del 

mètode racional, són necessàries una sèrie de dades de precipitació referents a un interval de 

temps equivalent al temps de concentració de cada conca, i que es determinen en el present 

apartat. 

 

Pel càlcul de la Precipitació diària (Pd), s’han utilitzat els mapes d’isomàximes de precipitació 

que apareixen en la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (Ministerio 

de Fomento, 1999). Aquesta és la metodologia recomanada per l’ACA (Recomanacions 

Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local, 2003). 

 

La base de representació dels mapes d’aquesta publicació és la sèrie 4C del Servicio Geográfico 

del Ejército (escala original 1:400000). Cadascun d’aquests plànols reduïts correspon a una 

zona determinada de España. Així doncs, segons la numeració que segueixen, el plànol 

identificador de la zona de projecte a la província de Lleida és el 4-2. 

 

En els mapes, s’hi veuen representades dos tipus de línies: les que corresponen a un valor mig 

P de la màxima precipitació diària anual (línies morades), i les que indiquen un coeficient de  
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variació �� (línies vermelles). Identificant l’àrea de projecte en el plànol, és determinen els 

valors de Cv i P que li correspon d’acord amb les isolínies. Amb el coeficient de variació 	Cv 

determinat, es pot obtenir, a partir de la Taula 5 (Taula 7.1 en la publicació), el valor del 

coeficient d’amplificació �� per a un determinat període de retorn que, multiplicant-lo pel 

valor de la precipitació mitjana P obtingut amb les isolínies, s’obté el valor de la Precipitació 

Diària (Pd) per al període de retorn corresponent.  

 

S’adjunta en la Imatge 5 el fragment del mapa 4-2 ampliat en la zona d’estudi, en el qual s’hi 

observen les isolínies: 

 

 

Imatge 5: Mapa 4-2 d’isolínies de P i Cv corresponent a l’àmbit d’estudi (Lleida) 
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Com s’observa en el plànol, la conca considerada en aquest projecte es troba en una zona 

força homogènia, per la qual cosa es caracteritzarà tot l’àmbit d’estudi amb un únic valor de P i 

Cv. Així doncs, els valors identificats en el mapa són els següents: 

 

 

 

Introduint el valor determinat de Cv en la Taula 5 (taula 7.1 en la publicació) a continuació 

mostrada, es determina el coeficient d’amplificació K� per als períodes de retorn d’estudi: 

 

 

P (mm) 45 

�� 0,41 

Taula 5 
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Així doncs, el coeficient K� obtingut per al període de retorn de 10 anys, amb el qual es 

dimensionen les obres de drenatge longitudinal del present projecte són: 

 

��� = 1,507  

 

Multiplicant doncs, el coeficient d’amplificació determinat pel valor de les precipitacions 

màximes diàries anuals, es determina la Precipitació Diària (Pd), per al període de retorn del 

projecte:  

 

T (anys) P (mm) �� 
Precipitació diària  

���� 

10 45 1,507 67,82 mm 

Taula 6: Precipitació mitjana diària per a cada període de retorn 

 

 

3.2.4 Temps de concentració (Tc) 

 

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

recórrer-la i arribar al punt de desguàs en forma d’escorrentiu superficial. Per a calcular el 

temps de concentració (Tc), l’Agència Catalana de l’Aigua proposa la fórmula de Témez per a 

conques amb un recorregut de l’aigua en la seva major part per una llera principal canalitzada, 

que és el cas de les conques hidrogràfiques del present projecte. La fórmula de Témez varia 

segons el tipus de conca que es disposa: 

 

• Conques rurals: amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca:  

 

�� � 0,3 
 ! "
#$,%&'

$,()
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• Conques urbanitzades:  amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca 

i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat 

o complet: 

 

�* � 1
1 , -.�2 0 .� 
 0,3 
 !

"
#$,%&'

$,()
 

 

• Conques urbanes: amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca, 

amb clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable, i de petita 

rugositat: 

 

�* � 1
1 , 3-.�2 0 .� 
 0,3 
 !

"
#$,%&'

$,()
 

 

On: 

- Tc = Temps de concentració (hores) 

- L  = Longitud del curs principal (km) 

- j = Pendent mitjà del curs principal (tant per u) 

- . = Grau d’urbanització de la conca (tant per u) 

 

 

La conca que afecta a l’àmbit del projecte  és de tipus rural. Així doncs, per obtenir el temps de 

concentració de la conca, s’aplicarà la primera de les tres fórmules proposades per Témez. 

Segons les característiques físiques de la conca, els temps de concentració que li correspon és 

l’indicat en la següent taula: 

 

Conca L (Km) j (tant per u) Tc (h) 

1 3,6 0,0055 2,13 

Taula 7: Temps de concentració de la conca d’estudi 
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3.2.5 Coeficient d’uniformitat (K) 

 

El coeficient d’uniformitat té en compte la manca d’uniformitat en la distribució temporal de 

l’aigua que cau. Depèn del temps de concentració, i es determina a partir de la següent 

fórmula: 

 

� � 1 , ��1,%&
��1,%& , 14 

 

Sent el valor del temps de concentració de la conca influent en el projecte de 2,13 hores, el 

valor del coeficient K a aplicar en la fórmula del mètode Racional és: 

 

 

 

 

 

3.2.6 Intensitat Màxima Mitjana de pluja (I) 

 

Per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn, és necessari conèixer la 

Intensitat Màxima Mitjana de la pluja corresponent al mateix període de retorn i per a un 

interval de temps corresponent al temps de concentració de la conca considerada. Per calcular 

la Intensitat de pluja es fa servir la següent fórmula: 

 

�3 � �4 
 !�1�4'
!567,89:;7,8567,898 '

 

 

On: 

 

 

< 1,155 
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- Tc  =  Temps de concentració, en hores 

- 
=8
=>   =  Quocient entre la intensitat horària (�1) i la diària (�4). A Catalunya es pot 

considerar un valor mitjà de 11. 

 

 

 

 

- �4 =  Intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de retorn 

considerat (en mm/h). El valor de �4 és: 

 

�4 � �%? � @4′
24  

 

El valor de @4′ correspon al valor de la precipitació diària corregida. Al valor ja 

determinat de @B1$, se li ha d’aplicar un coeficient de simultaneïtat reductor <C . 

L’aplicació d’aquest coeficient està motivada perquè els valors de precipitació 

diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el tractament 

estadístic de les seves sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets 

(estacions meteorològiques) en comptes d’àrees extenses. Amb aquest coeficient  
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es té en compte el fet que aquestes estacions algunes vegades són a prop del 

centre de xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors, i altres vegades en 

posicions intermèdies. Així doncs, el valor de precipitació diària @4′ (corregit) a 

utilitzar és: 

 

@4D �	�E 
 	@4 

 

Sent el coeficient de simultaneïtat: 

 

�E � 1     si A < 1 km2 

�E � 1 0 FGHI
1&   si A > 1 km2 

 

Al tenir la conca que aporta cabal a la carretera objecte d’estudi una àrea de 1,269 

km2 (> 1), s’utilitza la segona fórmula per determinar el coeficient �E. El valor de la 

intensitat mitjana diària de precipitació obtingut és: 

 

A (km2) <C JK (mm) JK’ (mm) LK (mm/h) 

1,269 0,993 67,82 67,35 2,806 

Taula 8: Determinació Intensitat Mitjana Diària de Precipitació (mm/h) 

 

 

Amb els tres paràmetres necessaris determinats, es determina el valor de la Intensitat Màxima 

Mitjana de precipitació per al període de retorn d’estudi i per a un interval de temps igual al 

temps de concentració de la pròpia conca (�1$): 

 

LK (mm/h) 
L�
LK MN (h) L�� (mm/h) 

2,806 11 2,13 19,17 mm/h 

Taula 9: Determinació Intensitat Màxima Mitjana (�1$) 
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3.2.7 Coeficient d’escorrentiu (C) 

 

El Coeficient d’escorrentiu (o d’escolament), expressa el tant per ú d’aigua de pluja que es 

transforma en escorrentiu superficial, i es determina mitjançant la següent expressió: 

 

	 � �@4D 0 @O′� 
 �@4D , 23@O′�
�@4D , 11@O′�%  

On: 

- @4′   =  Precipitació diària corregida corresponent al període de retorn T (en mm). 

S’ha determinat anteriorment per calcular la Intensitat Màxima Diària, i el valor 

corresponent és JKD  = 67,35mm. 

- @O′  =  Llindar d’escorrentiu corregit (en mm). 

 

Càlcul llindar d’escorrentiu: 

 

El llindar d’escorrentiu (o escolament) és la raó entre la pluja caiguda i l’aigua que s’escola 

superficialment per la conca. És un coeficient que depèn de l’ús del sòl, de la classificació del 

sòl, i de la pendent del terreny. A partir de les indicacions en l’Annex 1 de les Recomanacions 

Tècniques per Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local, de l’ACA, es defineixen aquests 

paràmetres d’acord amb la zona de projecte, per poder obtenir posteriorment el valor de @O. 

 

Pendent: Tota la zona corresponent a l’àmbit de projecte té un pendent inferior al 3%. 

Grup del sòl:  A partir del Institut Cartogràfic de Catalunya, s’ha obtingut un mapa geològic a 

escala 1:250000 en el qual s’indica quina és la classificació del sòl de cada zona mitjançant un 

codi concret. Aquest codi està correlacionat amb les taules A.1.3 a la A.1.6 de l’Annex 1 de les 

Recomanacions Tècniques, de manera que introduint-lo es pot conèixer la descripció geològica 

de la zona i el grup del sòl al que pertany. Així doncs, a la zona de projecte li correspon el codi 

PQR segons el mapa geològic, que identificant-se amb la Taula A.1.4 de l’Annex 1 de les 

Recomanacions Tècniques, és tracta d’un grup de sòl B. 
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Ús del sòl: L ’Institut Cartogràfic de Catalunya ha editat un mapa d’usos del sòl a Catalunya a 

escala 1:250000, que representa l’estat actual del sòl. Amb l’ajuda del software ArcView, s’ha 

pogut visualitzar el mapa. En ell, s’identifica la zona de projecte, a la que li correspon un 

determinat us de sòl segons l ’ICC. Correlacionant aquest ús amb la taula A.1.7 de l’Annex 1 de 

les Recomanacions Tècniques per l’Estudi d’Inundabilitat d’Àmbit Local, s’obté l’ús del sòl a 

utilitzar per al mètode Racional. Així, d’acord amb el mapa, es considera que la zona d’estudi 

està composta en un 90% per fruiters de regadiu (Plantacions regulars d’aprofitament forestal 

mitjà) i en un 10% per conreus herbacis de regadiu (Rotació de conreus densos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A.1.7 Correlació dels codis d’usos de sòl utilitzats en el ICC i els del mètode Racional. 
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Obtinguts els tres paràmetres característics de la conca de l’àmbit de projecte, es determina el 

valor del llindar d’escorrentiu a partir de la Taula A.1.2 de l’Annex 1 de la publicació ja 

mencionada. Segons la distribució que s’ha considerat dels usos del sòl de la conca, es realitza 

una ponderació dels valors de la taula corresponents, per tal d’obtenir un valor de @O únic per 

a tota la conca. 

Taula A.1.2 Valors del llindar d’escorrentiu @O 

 

@$ � 42 
 0,9 , 25 
 0,1  

@$ � 40,3	�� 
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El valor del llindar d’escorrentiu obtingut s’ha de multiplicar per un coeficient corrector 

regional que, d’acord amb les recomanacions tècniques de l’ACA, és igual a 1,3. Aquest 

coeficient reflecteix la variació regional de la humitat habitual del sòl al començament de les 

avingudes significatives, i inclou un increment (de l’ordre del 100%) per evitar sobreelevacions 

del cabal referència a causa de certes simplificacions de tractament estadístic del mètode. Així 

doncs, el valor llindar d’escorrentiu corregit és: 

 

@OD � 1,3 
 @$ 

JU � VW, QX	YY 

 

 

Càlcul del coeficient d’escorrentiu (C) 

 

Un cop s’ha determinar el valor del llindar d’escorrentiu corregit de la conca en consideració, a 

més de conèixer el calor de la precipitació diària corregida, es procedeix al càlcul del coeficient 

d’escorrentiu, aplicant la fórmula indicada al començament d’aquest apartat. El resultat 

obtingut és el següent: 

 

Conca JK′ (mm) JU′ (mm) C 

1 67,35 52,39 0,0459 

Taula 10: Càlcul del coeficient d’escorrentiu C 
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3.3 Càlcul de cabals 

 

Un cop calculats tots els paràmetres que intervenen en la fórmula del Mètode Racional, i 

seguint la metodologia d’aquest, es procedeix a calcular el cabal d’aportació de la conca 

influent en el projecte i per al període de retorn corresponent de 10 anys. 

 

Conca T (anys) À (km2) I (mm/h) K C Q (m3/s) 

1 10 1,269 19,17 1,155 0,0459 0,3586 

Taula 11: Càlcul del cabal d’aportació de la conca 

 

 

P�� � �, QVZ[	YQ/\ 

 

 

En l’Apèndix 2 (Càlcul de Cabals), s’inclou una taula amb el càlcul detallat del cabal de la conca, 

indicant-ne el valor de tots els paràmetres necessaris per a obtenir-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

Annex 6: Climatologia, hidrologia i drenatge  25 
 

 

4. DRENATGE 

 

L’objectiu del present apartat és definir, calcular i justificar les diferents obres de drenatge 

longitudinal i transversal necessàries per a garantir l’evacuació de l’aigua de la carretera. Així 

doncs, aquest apartat es divideix en dos parts: 

 

Drenatge transversal: En el present projecte no es preveuen obres d’execució de drenatge 

transversal. La justificació i explicació d’aquest fet està indicat en l’Apartat 4.1 (Drenatge 

transversal) del present Annex. 

 

Drenatge longitudinal: Es realitza la verificació dels elements de drenatge longitudinal 

existents en el traçat, que recullen les aigües procedents del terreny natural i les condueixen 

als punts d’evacuació. Així doncs, es comprovarà si el cabal d’aportació de la conca de la 

carretera pot ser evacuat sense problemes per les cunetes existents o no, per tal de saber si 

només serà necessària una neteja de cunetes, o bé si se n’hauran de construir de noves. S’ha 

realitzat la verificació de la xarxa de drenatge longitudinal de la carretera a partir de l’equació 

de Manning. 

 

 

4.1 Drenatge transversal 

 

En aquest Projecte no es preveu la execució de cap obra de drenatge transversal, ja que el 

traçat de la carretera no intercepta cap llera natural. A més, l’aigua transportada per les 

cunetes (drenatge longitudinal) es recull en una arqueta situada en una rotonda que queda 

fora de l’àmbit de projecte, per la qual cosa el càlcul hidràulic d’aquesta no es objecte d’estudi. 

 

S’ha de tenir en compte que l’obra d’estudi d’aquest projecte està situada en un emplaçament 

de Catalunya on les precipitacions són molt escasses. Això implica que no són habituals grans 

avingudes d’aigua, i que per tant, no són necessàries obres importants de drenatge.  
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Cal destacar que, la única obra de drenatge transversal existent al llarg de la carretera, és el 

Canal de Seròs. Sobre aquest, hi passa un pont en el tram pròxim a la població de Sudanell. 

Sembla lògic doncs, que s’hauria de verificar que el cabal que transporta el Canal no sobresurti 

de les dimensions d’aquest en períodes d’avinguda màxima ,i per tant no sobrepassi el pont. 

No obstant, al tractar-se d’una obra artificial construïda independentment de la carretera, es 

dóna per fet que aquesta verificació ja s’ha efectuat en el Projecte Constructiu del Canal, per la 

qual cosa queda exempta del present Projecte.  

 

Tenint en compte que el Canal pot transportar una avinguda màxima de 60 m3/s, el cabal que 

puguin aportar les conques que envolten el traçat és insignificant en comparació a aquest. Això 

vol dir que el calat que porta el Canal es veu mínimament modificat per aquesta aportació, i 

conseqüentment no té repercussions en el dimensionament. 

 

Per aquests motius exposat doncs, no s’ha contemplat la execució de cap obra de drenatge 

transversal en la carretera objecte del Projecte. 

 

 

4.2 Drenatge longitudinal 

 

L’objectiu del present apartat és verificar la xarxa d’obres de drenatge longitudinal existent en 

la carretera, és a dir, comprovar si les cunetes existents poden evacuar el cabal superficial que 

aporta el terreny o no. En funció del resultat obtingut, es decidirà si es procedeix a la neteja 

dels elements de drenatge, o bé si s’han de construir noves cunetes.   

 

El drenatge longitudinal actual es disposa mitjançant cunetes de dimensions fixes al llarg de tot 

el traçat. La metodologia emprada per al càlcul de les obres de drenatge es basa en l’aplicació 

de la equació de Manning -Strickler.  
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4.2.1 Càlcul de Manning 

 

Les cunetes que componen el drenatge longitudinal de la carretera són iguals al llarg de tot el 

traçat: triangulars (cuneta simètrica en V), amb talussos 2:1, i una altura de 0,4 m. 

 

 

 

Conegudes aquestes dimensions, es procedeix a determinar, a partir de l’equació de Manning-

Strickler, quina és la altura màxima que tindrà la làmina d’aigua que evacua la cuneta, d’acord 

amb el cabal que aporta la conca de la carretera (calculat en l’apartat 3.3 d’aquest Annex). Es 

sabrà així, si aquesta làmina supera o no el màxim de 0,4 metres de la cuneta i per tant, si 

l’aigua sobreeixirà o no. L’equació de Manning és la següent: 

 

� �	�� 
 ]^
% �_ 
 #1 %_

`  

 

 

On: 

• Q    =  Cabal d’aportació de la conca, en m3/s. 

• ��  =  Àrea de la cuneta, en m2. 

• ]^  =  Radi hidràulic, en m. 

• #     =  Pendent, en tant per ú. 

• `     =  Coeficient de rugositat de Manning, que depèn del tipus de cuneta. 
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Es resoldrà la equació deixant l’àrea de la cuneta (��) i el radi hidràulic (]^) en funció de 

l’altura de la làmina d’aigua (h), ja que tots els altres paràmetres són coneguts. D’aquesta 

manera, es determina quina és l’alçada a la que l’aigua s’evacuarà per la cuneta (h), i es 

comprovarà si les cunetes queden verificades o no. S’indiquen a continuació, els valors dels 

paràmetres que intervenen en la fórmula de Manning. 

 

- Àrea de la cuneta (��): 

 

aN � b 
 c
2 � 4c 
 c

2 � WdW 

 

- Radi hidràulic (]^): es defineix com, 

 

ed � ��
@fgí�figf	�jkkli �

2c%
2c√5 �

d
√V 

 

- Pendent (j): S’ha determinat en l’apartat 3 del present annex. És j = 0,55% 

- Cabal (Q): Determinat en l’apartat 3. Q = 0,3586 m3/s 

- Coeficient de Manning (`): S’agafa el valor de n = 0,020, que correspon al valor de 

cunetes sense terra ni vegetació. 

 

Substituint els paràmetres obtinguts en l’equació de Manning ja indicada, s’obté el valor de 

l’alçada de la làmina d’aigua transportada per les cunetes existents: 

 

0,3586 � 2c% 

p ^
√&q

% �_ 
 �0,0055�1 %_

0,020  

 

d � �, QXQ	Y 
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4.2.2 Conclusions. Actuacions a efectuar. 

 

Com s’observa en els càlculs efectuats en l’Apartat 4.2.1, l’alçada de la làmina d’aigua pel cabal 

d’aportació de la conca obtinguda és inferior a l’alçada de les cunetes : 

 

dràYtuC	CtvwC	 � �, QXQ	Y x 0,4	� � 	dNwuyzC 

 

Això implica que les avingudes d’aigua que aporta el terreny poden ser evacuades 

satisfactòriament amb la xarxa de drenatge longitudinal existent, i que per tant, no serà 

necessària la construcció de noves cunetes. 

 

Així doncs, vist i comprovat l’estat actual i la necessitat de drenatge, i la capacitat de les 

cunetes existents al llarg de tot l’àmbit de projecte, les actuacions a realitzar previstes són les 

següents: 

 

- Neteja de totes les cunetes existents al llarg de la carretera. 

- Reperfilat de les cunetes de terres.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: Plànol de conques d’aportació 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2: Càlcul de cabals 
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• Càlculs de cabals d’aportació de conques 

 

 

����/�� �
	 
 � 
 �

3,6

 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABAL D'APORTACIÓ DE CONQUES 

Núm. 
Conca 

T 
(anys) 

A 
(km2)  

L(m) z màx.  z mín.  
j 

(m/m) 
Tc (h) 

Coef. Unif. 
(K) 

Pd 
(mm) 

Ka 
(correcció) 

Pd' 
(mm) 

I 
(mm/h) 

Po 
(mm) 

Po' 
(corregit) 

Coef. Esc. 
(C) 

Q conca 
(m3/s) 

                                  

1 10 1,269 3600 150 130 0,0055 2,13 1,155 67,82 0,993 67,35 19,17 40,3 52,39 0,0459 0,3586 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Annex té per objecte analitzar i estudiar els moviments de terres que s’han de 

realitzar per tal de dur a terme el desenvolupament del projecte de “Condicionament i millora 

de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”.  

 

També es determina la necessitat o no d’efectuar dits moviments de terres, en funció de les 

actuacions a realitzar sobre l’actual carretera i de l’estat d’aquesta, per tal d’aconseguir 

l’objectiu del Projecte. 

 

2. APROFITAMENT DEL FERM ACTUAL 

 

2.1. Descripció del procés d’execució del ferm 

 

Segons la solució adoptada per executar el Present Projecte de millora del ferm de la carretera 

objecte d’estudi, explicada i detallada en l’Annex 3 d’Estudi d’Alternatives, es realitzarà una 

estabilització del ferm actual de la carretera existent amb una aportació de ciment. 

 

En aquesta actuació, una estabilitzadora fresa la capa de rodament de la carretera i mescla 

l’aglomerat triturat amb el paquet de ferm existent, format per 25 cm a base de graves, tot 

afegint una dosificació del 3% de ciment (justificada en l’Annex 5 de Geologia i Geotècnia)  a la 

mescla .  

 

En el mateix procés, la pròpia màquina estabilitzadora estén la mescla de graves, paviment 

fresat i ciment, establint d’aquesta manera el paquet de ferm que formarà la base de la nova 

carretera, i sobre el qual es disposarà la nova capa de rodament composta per mescla 

bituminosa (els detalls de la secció definitiva s’exposen en l’Annex 8 de Ferms i Paviments). 
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2.2. Conclusions 

 

Així doncs, el procediment constructiu explicat per tal de desenvolupar la obra, suposa la no 

necessitat de realitzar operacions de reblerts o excavacions de terres per formar la esplanada, 

ja que s’aprofita totalment la base del ferm del tram existent. 

 

Tot i que s’han obtingut, a partir del programa MDT, els perfils transversals de la secció de la 

carretera, per tal de veure el terreny natural que la compon i els moviments de terres que es 

van haver de realitzar per formar l’esplanada existent, aquests no s’han adjuntat en el 

Document numero 2 (Plànols), al no ser necessari realitzar càlculs de moviments de terres, ja 

que aquests es van dur a terme quan es va construir la carretera existent. 

 

3. OPERACIONS AL TRAM DE LA NOVA VARIANT 

 

Tal i com s’explica en l’Annex 1 (Antecedents), el Present Projecte, a part de la millora del ferm 

de la carretera en tot el seu recorregut, implica la definició d’una nova variant de traçat en el 

tram situat entre el PK 4+096,65 i el PK 4+131,70, que passa per sobre del Canal de Seròs, 

degut a la perillositat que aquest suposa pels conductors. 

 

Aquesta actuació implica la necessitat de definir el ferm del tram en el qual es construirà la 

variant, que inclou l’accés (PK 4+016,72 al PK 4+096,65) i la sortida (PK 4+131,70 al PK 

4+210,14) del pont sobre el Canal, a més del propi viaducte. No obstant, en aquest projecte 

només es defineix el traçat d’aquesta nova variant, per la qual cosa els càlculs de moviments 

de terres necessaris per formar l’esplanada del nou tram no són objecte del projecte. 

 

A part, s’ha de realitzar la demolició del paviment actual corresponent al tram que passarà a 

estar en desús. Així doncs, es realitzaran les operacions de fresat de 5 cm del paviment actual, 

només en aquest tram. 
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4. NETEJA I PERFILAT DE CUNETES 

 

Tal i com s’ha determinat en l’Annex 6 (Climatologia, Hidrologia i Drenatge), és necessari 

realitzar la neteja i perfilat de les cunetes que componen el drenatge longitudinal del traçat de 

la carretera. 

 

Les cunetes actuals tenen molta vegetació i materials sedimentaris acumulats, els quals 

dificulten la circulació de l’aigua. Amb aquesta operació de neteja, es garanteix la correcta i 

suficient evacuació de les aigües acumulades al llarg de la carretera degut als agents 

climatològics. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu d’aquest Annex és definir, justificar i dimensionar les seccions i elements que 

constitueixen els ferms i paviments dels vials continguts en el Projecte de “Condicionament i 

Millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”, per tal d’aconseguir: 

 

• Una superfície de trànsit segura i còmoda, amb característiques permanents sota les 

càrregues repetides de trànsit. 

 

• Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i repartir les 

pressions provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada només hi arribi 

una petita fracció, essent aquesta compatible amb la seva capacitat de suport. 

 

• La protecció de l’esplanada envers als factors ambientals i, en particular, de les 

precipitacions. 

 

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

la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras aprovada pel Ministeri de 

Foment segons l’Ordre FOM 3460/2003. 

 

 

2. CATEGORIA DE TRÀNSIT 

 

Segons la Norma 6.1-IC, la definició de la secció tipus del ferm del paviment es determina en 

funció de la categoria de trànsit que té la carretera, i aquesta queda definida per la Intensitat 

Mitja Diària de Vehicles Pesants (IMDp) per carril, que es preveu per l’any de posada en servei 

de la via. 
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2.1. Estacions d’aforament 

 

El valor de la IMDp s’obté a partir d’aforaments de trànsit realitzats en la via, en els quals 

s’estudia el nombre de vehicles que hi circulen diàriament, diferenciant entre vehicles lleugers 

i pesats. 

 

Així doncs, s’ha consultat l’Informe Estadístic del Pla d’Aforaments de la Diputació de Lleida. Al 

no trobar en el mencionat informe un aforament corresponent a la carretera objecte del 

Present Projecte, s’ha pres com a referència l’aforament d’una carretera propera a la zona de 

projecte i de característiques de tipologia i de trànsit similars. 

 

La via en qüestió és la L-700A, que enllaça la població d’ Albatàrrec (situat a 5Km de Sudanell) 

amb la carretera C-120 que dóna accés a l’autopista A2. L’informe de l’aforament s’inclou en 

l’Apèndix 1 del Present Annex. 

 

Al no disposar de dades d’aforaments corresponents a altres anys, no es pot estimar un índex 

de creixement de la IMD, de manera que el valor que es prendrà per caracteritzar el trànsit de 

la carretera objecte del Projecte, suposant que aquesta entrarà en servei l’any 2013, és el valor 

de la IMDp obtingut d’aquesta estació d’aforament. 

 

 

2.2. Valors obtinguts i categoria de trànsit 

 

Els valors de la IMDp obtinguts de l’aforament realitzat el 2011 són els següents: 

 

IMD TOTAL IMD LLEUGERS IMD PESANTS (IMDp) % VP 

416 vehicles/dia 383 vehicles/dia 33 vehicles/dia 7,93 % 

Taula 1: Dades d’aforament realitzat el 2011 
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Determinat el valor de la IMDp de la via, es classifica la categoria de trànsit d’aquesta segons la 

taula de categories de trànsit que s’inclou en la Norma 6.1-IC de Secciones de firme, que es 

mostra a continuació: 

 

Categoria de 
trànsit pesant 

IMDp 

T00 ≥ 4000 

T0 3999 - 2000 

T1 1999 - 800 

T2 799 - 200 

T31 199 - 100 

T32 99 - 50 

T41 49 - 25 

T42 < 25 

Taula 2: Categories de trànsit pesat 

 

Així doncs, considerant el flux de trànsit pesant previst per l’any d’entrada en servei de la 

carretera, que és de 33 vehicles/dia, la categoria de trànsit corresponent a la Carretera de 

Torres de Segre a Sudanell és una T41. 

 

 

3. TIPUS D’ESPLANADA 
 

Segons l’Estudi de Geologia i Geotècnia, realitzat en l’Annex 3 del Present Projecte, es pot 

considerar que el tipus del sòl que forma l’esplanada és adequat (1).  

 

Amb aquesta classe de sòl, segons la Norma 6.1-IC de la Instrucción de Carreteras, es pot 

obtenir una esplanada de tipus E1, E2 o E3. En l’Annex 3 ja mencionat de Geologia i Geotècnia, 

s’ha justificat detalladament que l’esplanada que forma el sòl adequat existent en l’àmbit de 

projecte és una esplanada del tipus E1.  
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Per tant, d’acord amb el catàleg de la Norma 6.1-IC, no serà necessària l’aportació de cap capa 

de sòl de préstec sobre el sòl adequat per tal d’assolir l’esplanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Formació de l’esplanada. 

 

 

La presència mínima exigida d’1m de profunditat de sòl adequat, necessària per obtenir 

l’esplanada, queda justificada amb l’estudi geològic de l’Annex 3.  

 

 

4. SECCIÓ DEL FERM 

 

Amb els paràmetres corresponents a la categoria de trànsit de la carretera (T41) i a la categoria 

de l’esplanada (E1) determinats, es defineix, consultant el catàleg de seccions de ferms de la 

Norma 6.1-IC, quina és la secció tipus del ferm que tindrà la Carretera de Torres de Segre a 

Sudanell.  
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Imatge 2. Catàleg de les seccions de ferm 

 

4.1. Calçada  

 

La secció tipus que defineix la calçada de tot el tram de la carretera està formada per les 

següents capes: 

 

- Capa de rodament de 8cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D. 

- Reg d’adherència amb emulsió tipus ECR-1 (200g/m2). 

- Reg de curat amb emulsió tipus ECR-1 (300 g/m2). 

- Base de 30 cm de sòl-ciment.  

 

4.2. Estructures 

 

La secció tipus a implantar en el pont existent sobre la Autopista A2, situat entre el PK 1+640 i 

el PK 1+720 és la següent: 
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- Capa de rodament de 8cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D. 

- Reg d’adherència amb emulsió tipus ECR-1 (200g/m2). 

 

Degut a que no s’ha de realitzar cap operació de fresat del paviment actual en cap tram del 

traçat (ja que, al fer una estabilització de sòl-ciment, la màquina estabilitzadora fresa el 

paviment i el mescla amb el sòl existent i el ciment aportat), tampoc es fresarà el paviment del 

tauler del pont, ja que el transport a la obra de la fresadora només per executar un tram tan 

petit suposaria un cost econòmic important. Aquesta decisió implicarà doncs, un increment del 

nivell del paviment en el pont de 8 cm respecte al nivell actual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: Aforament de trànsit de referència 

(carretera L-700A) 

 



L-700A

Estadístiques Anuals (Totals)
Pla PLA_AFOROS_2011
Any 2011 del 01/01/2011 al 31/12/2011

C-230a (Albatarrec) a C-120 (Accés Autopista)

3682.844 MITJANA LLEUGERS EN FEINERTOTAL LLEUGERS EN FEINER

1495 MITJANA PESANTS EN FEINERTOTAL PESANTS EN FEINER

00TOTAL LLEUGERS EN DISSABTE MITJANA LLEUGERS EN DISSABTE

00 MITJANA PESANTS EN DISSABTETOTAL PESANTS EN DISSABTE

00 MITJANA LLEUGERS EN DIUMENGETOTAL LLEUGERS EN DIUMENGE

00 MITJANA PESANTS EN DIUMENGETOTAL PESANTS EN DIUMENGE

IMD LLEUGERS 383

IMD PESANTS 33

IMD TOTAL VEHICLES 416
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present Annex és descriure i justificar el traçat  que s’adopta per a la carretera 

que comprèn el Present Projecte de “Condicionament i millora de la Carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT EXISTENT  

 

La carretera objecte d’estudi presenta un traçat en alçat planer al llarg de tot el seu recorregut, 

sense variacions de cota significatives. Per aquesta raó, no es realitzaran modificacions 

respecte al traçat existent.  

 

Pel que fa al traçat en planta, el recorregut està compost per trams de rectes i corbes amb 

radis grans, fet que garanteixen una circulació segura, excepte un petit tram situat entre el PK 

4+096,65 i el PK 4+131,70, que queda definit per una corba i una contra corba pronunciades, 

que constitueixen l’accés i la sortida, respectivament, d’un pont sobre el Canal de Seròs. Així 

doncs, es definirà en aquest Annex una variant de traçat alternativa per aquest tram, amb 

l’objectiu de reduir el perill d’accidents que actualment suposa. 

 

 

3. NORMATIVA CONSULTADA 

 

La normativa vigent aplicable que s’ha consultat per tal de definir el traçat de la carretera i 

elaborar el Present Annex és la “Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC”, aprovada per Orde 

Ministerial el 1999. 
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4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA VIA 

 

Els paràmetres de disseny de la carretera objecte d’estudi són els següents: 

• Tipus de xarxa   ................................................. Xarxa local 

• Tipus de via  ...................................................... Carretera local 

• Tipus de terreny  ............................................... Terreny pla 

• Velocitat de projecte  ........................................ 80 km/h 

 

 

5. DEFINICIÓ DEL TRAÇAT DE L’EIX DE LA CARRETERA 

 

El traçat de l’eix de la carretera existent ha estat processat amb el programa informàtic MDT, 

obtenint-se d’aquesta manera l’estat d’alineacions de traçat en alçat i en planta, d’acord amb 

les característiques de secció tipus establertes. 

 

Segons els criteris de disseny de traçat establerts per la normativa 3.1-IC, definits d’acord amb 

les característiques específiques de cada tipus de via,  els paràmetres que defineixen les 

alineacions de l’eix del traçat existent, extretes amb MDT, compleixen els requisits de disseny 

implantats per la normativa. 

 

D’aquesta manera, doncs, l’encaix de l’eix corresponent a la nova carretera correspon a 

l’aprofitament del traçat de la via existent. En l’Apèndix 1 del Present Annex, s’inclou el llistat 

de punts extrets amb el programa MDT que defineixen la alineació de traçat que segueix la 

carretera. 
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6. DEFINICIÓ DEL TRAÇAT DE L’EIX DE LA VARIANT 

 

El traçat en planta d’una carretera es defineix per una sèrie d’alineacions rectes i corbes 

enllaçades entre sí per mitjà de corbes de transició.  

 

D’acord amb els criteris de la norma, s’ha definit mitjançant el software MDT, el traçat de la 

nova variant  que substituirà el tram perillós comprès entre el PK 4+096,65 i el PK 4+131,70. 

 

Amb aquesta nova alineació, el tram constituït per la corba d’accés i contra corba de sortida 

del pont sobre el Canal de Seròs, es substitueixin per un tram pràcticament recte, facilitant 

l’accés al viaducte, també nou, per part dels usuaris de la via, i reduint d’aquesta manera la 

possibilitat de que es produeixi un accident en aquesta zona.  

 

En el document número 2 (plànols) del Present Projecte, s’inclou el plànol número 4 

corresponent a la planta detallada que defineix el traçat d’aquesta nova variant.  

 

El nou tram de carretera s’enllaça amb la existent en el PK 4+016,72 i finalitza en el PK 

4+210,14, unint-se també amb la via actual. La fracció situada entre el PK 4+ 016,72 i el PK 

4+096,65 suposa el tram d’accés al nou pont, mentre que la fracció compresa entre el PK 

4+131,70 i el PK 4+210,14 en defineixen la sortida. Així doncs, entre el PK 4+095,65 i el PK 

4+131,70 es construirà el nou viaducte sobre el Canal de Seròs, que tindrà una longitud 

aproximada de 36 m. 

 

El traçat de la variant queda definit per dos clotoides de 65 m de longitud i  una corba circular 

de 29,911 m i de 300 m de radi situada entre aquestes dos. La curvatura global que presenta 

l’enllaç dels tres elements de traçat mencionats és tan lleugera que fa que la alineació total  de 

la variant sigui pràcticament recta, eliminant-se d’aquesta manera les corbes tancades que 

definien el traçat anterior i que el feien tant perillós. 
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 S’adjunten a continuació, en la Taula 1, les dades de localització dels PK i la longitud de les dos 

clotoides i la corba circular que defineixen el traçat en planta de la nova variant:   

 

 CLOTOIDE 1 CORBA CIRCULAR 
(R 300 m) 

CLOTOIDE 2 

PK INICI 4+019,014 4+084,014 4+113,924 

PK FINAL 4+084,014 4+113,924 4+178,924 

LONGITUD 65 m 29,911 m 65 m 

Taula 1. Estat d’alineacions en planta de la nova variant 

 

 

En l’Apèndix 2 del present Annex, s’inclou el llistat de punts d’alineació que defineix l’eix de la 

nova variant, extret també amb el programa MDT. 
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LLISTAT D’EIXOS 

EIX DE LA CARRETERA (PK 0+000 AL PK 4+647,016) 

 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Longitud 

Rec 0,00 293050,21 4600958,78 147661,54 0,00 279,46 

Cor 279,46 293254,94 4600768,56 147661,54 -20,00 32,76 

Rec 312,22 293284,09 4600770,62 43381,20 0,00 72,06 

Cor 384,28 293329,48 4600826,59 43381,20 -350,00 38,56 

Rec 422,84 293352,07 4600857,81 36367,44 0,00 220,82 

Cor 643,66 293471,47 4601043,57 36367,44 160,00 59,48 

Rec 703,15 293512,09 4601086,56 60034,47 0,00 84,21 

Cor 787,35 293580,24 4601136,02 60034,47 800,00 89,70 

Rec 877,06 293655,64 4601184,53 67172,84 0,00 26,07 

Cor 903,12 293678,32 4601197,38 67172,84 -150,00 18,87 

Rec 921,99 293694,11 4601207,69 59165,20 0,00 110,53 

Cor 1032,52 293782,67 4601273,82 59165,20 800,00 20,43 

Rec 1052,95 293799,19 4601285,84 60790,85 0,00 50,81 

Cor 1103,76 293840,67 4601315,19 60790,85 -235,00 97,87 

Rec 1201,63 293906,66 4601386,50 34279,00 0,00 32,11 

Cor 1233,74 293923,12 4601414,07 34279,00 370,00 92,62 

Rec 1326,36 293980,03 4601486,84 50215,05 0,00 104,38 

Cor 1430,73 294054,08 4601560,40 50215,05 300,00 14,72 

Rec 1445,45 294064,77 4601570,51 53338,32 0,00 277,92 

Cor 1723,37 294271,32 4601756,45 53338,32 -500,00 50,48 

Rec 1773,85 294307,07 4601792,06 46911,14 0,00 13,57 

Cor 1787,41 294316,18 4601802,11 46919,85 -224,75 55,94 

Rec 1843,35 294348,26 4601847,76 32001,37 0,00 104,95 

Cor 1948,31 294398,83 4601939,73 32001,37 155,00 118,09 

Rec 2066,40 294487,93 4602012,85 80504,93 0,00 102,83 

Cor 2169,23 294585,97 4602043,85 80504,93 -200,00 56,06 

Rec 2225,29 294636,38 4602067,97 62659,84 0,00 112,54 

Cor 2337,83 294730,11 4602130,26 62659,84 -1000,00 55,86 

Rec 2393,69 294775,74 4602162,46 59103,84 0,00 157,53 

Cor 2551,22 294901,87 4602256,84 58704,92 -7091,61 14,59 

Rec 2565,81 294913,49 4602265,66 58313,31 0,00 157,98 

Cor 2723,79 295038,79 4602361,87 58313,31 75,00 41,48 

Rec 2765,27 295076,85 4602377,00 93521,45 0,00 29,72 

Cr 2794,99 295106,41 4602380,02 93379,61 -99,91 57,37 

Rec 2852,36 295158,73 4602401,59 56842,18 0,00 132,67 
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Cor 2985,03 295262,06 4602484,80 56842,18 800,00 95,41 

Rec 3080,45 295339,77 4602540,07 64486,80 0,00 413,51 

Cor 3493,95 295690,59 4602758,96 64486,80 140,00 102,17 

Rec 3596,13 295788,65 4602778,12 110946,53 0,00 28,79 

Cor 3624,91 295817,01 4602773,20 110946,53 -50,00 29,59 

Rec 3654,50 295845,95 4602776,80 73277,09 0,00 25,59 

Cor 3680,09 295869,32 4602787,23 73277,09 -200,00 51,65 

Rec 3731,74 295913,26 4602814,10 56837,49 0,00 57,09 

Cor 3788,83 295957,72 4602849,91 56837,49 -200,00 49,04 

Rec 3837,87 295991,78 4602885,02 41226,59 0,00 29,27 

Cor 3867,14 296009,44 4602908,36 41226,59 300,00 32,42 

Rec 3899,56 296030,35 4602933,11 48106,29 0,00 38,53 

Cor 3938,09 296056,77 4602961,16 48106,29 150,00 71,84 

Rec 4009,93 296116,46 4602999,89 78596,52 0,00 6,80 

Rec 4016,72 296122,88 4603002,13 78596,46 0,00 2,29 

Cor 4019,01 296125,04 4603002,89 78740,14 -1697,06 22,98 

Cor 4041,99 296146,70 4603010,57 77759,02 -702,94 9,52 

Cor 4051,51 296155,62 4603013,89 76886,79 -539,39 7,30 

Cor 4058,82 296162,43 4603016,53 76020,51 -454,73 6,16 

Cor 4064,98 296168,14 4603018,83 75156,11 -400,62 5,43 

Cor 4070,40 296173,15 4603020,93 74292,56 -362,19 4,91 

Cor 4075,31 296177,64 4603022,89 73429,46 -333,07 4,51 

Cor 4079,82 296181,75 4603024,74 72566,63 -310,01 4,20 

Cor 4084,01 296185,56 4603026,52 71699,74 -300,00 29,91 

Cor 4113,92 296211,87 4603040,71 65347,69 -310,01 4,20 

Cor 4118,12 296215,45 4603042,91 64484,86 -333,07 4,51 

Cor 4122,63 296219,26 4603045,32 63621,76 -362,19 4,91 

Cor 4127,54 296223,37 4603048,00 62758,21 -400,62 5,43 

Cor 4132,96 296227,87 4603051,03 61893,81 -454,73 6,16 

Cor 4139,12 296232,93 4603054,53 61027,52 -539,39 7,30 

Cor 4146,42 296238,88 4603058,77 60155,30 -702,94 9,52 

Cor 4155,94 296246,56 4603064,40 59174,18 -1697,06 22,98 

Rec 4178,92 296264,88 4603078,27 58455,77 0,00 31,21 

Rec 4210,14 296289,68 4603097,22 58455,77 0,00 55,72 

Cor 4265,86 296333,95 4603131,06 58455,77 -100,00 4,05 

Rec 4269,90 296337,12 4603133,58 55878,09 0,00 7,11 

Cor 4277,02 296342,59 4603138,13 55878,09 150,00 33,52 

Rec 4310,53 296370,54 4603156,49 70102,81 0,00 168,52 

Cor 4479,06 296520,82 4603232,76 70102,81 -200,00 39,49 

Rec 4518,55 296554,05 4603253,98 57532,99 0,00 128,47 

  4647,016 296654,98 4603333,46 57532,99     
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LLISTAT D’EIXOS 

EIX DE LA CARRETERA (PK 0+000 AL PK 4+647,016), CADA 10 m 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 

Rec 0,00 293050,21 4600958,78 150994,87 0,00 10,00 

Rec 10,00 293057,17 4600951,60 150994,87 0,00 10,00 

Rec 20,00 293064,13 4600944,42 150994,87 0,00 10,00 

Rec 30,00 293071,09 4600937,24 150994,87 0,00 10,00 

Rec 40,00 293078,05 4600930,06 150994,87 0,00 10,00 

Rec 50,00 293085,01 4600922,88 150994,87 0,00 10,00 

Rec 60,00 293091,97 4600915,70 150994,87 0,00 10,00 

Rec 70,00 293098,93 4600908,51 150994,87 0,00 10,00 

Rec 80,00 293105,89 4600901,33 150994,87 0,00 10,00 

Rec 90,00 293112,85 4600894,15 150994,87 0,00 10,00 

Rec 100,00 293119,81 4600886,97 150994,87 0,00 10,00 

Rec 110,00 293126,77 4600879,79 150994,87 0,00 10,00 

Rec 120,00 293133,73 4600872,61 150994,87 0,00 10,00 

Rec 130,00 293140,69 4600865,43 150994,87 0,00 10,00 

Rec 140,00 293147,65 4600858,25 150994,87 0,00 10,00 

Rec 150,00 293154,61 4600851,07 150994,87 0,00 10,00 

Rec 160,00 293161,57 4600843,89 150994,87 0,00 10,00 

Rec 170,00 293168,53 4600836,71 150994,87 0,00 10,00 

Rec 180,00 293175,49 4600829,53 150994,87 0,00 10,00 

Rec 190,00 293182,45 4600822,35 150994,87 0,00 10,00 

Rec 200,00 293189,41 4600815,17 150994,87 0,00 10,00 

Rec 210,00 293196,37 4600807,98 150994,87 0,00 10,00 

Rec 220,00 293203,33 4600800,80 150994,87 0,00 10,00 

Rec 230,00 293210,29 4600793,62 150994,87 0,00 10,00 

Rec 240,00 293217,25 4600786,44 150994,87 0,00 10,00 

Rec 250,00 293224,21 4600779,26 150994,87 0,00 10,00 

Rec 260,00 293231,17 4600772,08 150994,87 0,00 10,00 

Rec 270,00 293238,12 4600764,90 150994,87 0,00 9,46 

Rec 279,46 293254,94 4600768,56 147661,32 -20,00 0,54 

Cor 280,00 293255,35 4600768,20 145930,86 -20,00 10,00 

Cor 290,00 293264,16 4600763,70 114099,88 -20,00 10,00 

Cor 300,00 293274,05 4600763,99 82268,89 -20,00 10,00 

Cor 310,00 293282,60 4600768,98 50437,90 -20,00 2,22 

Cor 312,22 293284,09 4600770,62 43381,20 0,00 7,78 

Rec 320,00 293288,99 4600776,66 43381,20 0,00 10,00 
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Rec 330,00 293295,29 4600784,43 43381,20 0,00 10,00 

Rec 340,00 293301,59 4600792,20 43381,20 0,00 10,00 

Rec 350,00 293307,89 4600799,96 43381,20 0,00 10,00 

Rec 360,00 293314,19 4600807,73 43381,20 0,00 10,00 

Rec 370,00 293320,49 4600815,50 43381,20 0,00 10,00 

Rec 380,00 293326,79 4600823,26 43381,20 0,00 4,28 

Rec 384,28 293329,48 4600826,59 43381,19 -350,00 5,72 

Cor 390,00 293333,05 4600831,06 42340,75 -350,00 10,00 

Cor 400,00 293339,11 4600839,02 40521,83 -350,00 10,00 

Cor 410,00 293344,93 4600847,14 38702,92 -350,00 10,00 

Cor 420,00 293350,53 4600855,43 36884,01 -350,00 2,84 

Cor 422,84 293352,07 4600857,81 36367,44 0,00 7,16 

Rec 430,00 293355,94 4600863,84 36367,44 0,00 10,00 

Rec 440,00 293361,35 4600872,25 36367,44 0,00 10,00 

Rec 450,00 293366,76 4600880,66 36367,44 0,00 10,00 

Rec 460,00 293372,17 4600889,07 36367,44 0,00 10,00 

Rec 470,00 293377,57 4600897,48 36367,44 0,00 10,00 

Rec 480,00 293382,98 4600905,90 36367,44 0,00 10,00 

Rec 490,00 293388,39 4600914,31 36367,44 0,00 10,00 

Rec 500,00 293393,79 4600922,72 36367,44 0,00 10,00 

Rec 510,00 293399,20 4600931,13 36367,44 0,00 10,00 

Rec 520,00 293404,61 4600939,55 36367,44 0,00 10,00 

Rec 530,00 293410,01 4600947,96 36367,44 0,00 10,00 

Rec 540,00 293415,42 4600956,37 36367,44 0,00 10,00 

Rec 550,00 293420,83 4600964,78 36367,44 0,00 10,00 

Rec 560,00 293426,23 4600973,19 36367,44 0,00 10,00 

Rec 570,00 293431,64 4600981,61 36367,44 0,00 10,00 

Rec 580,00 293437,05 4600990,02 36367,44 0,00 10,00 

Rec 590,00 293442,46 4600998,43 36367,44 0,00 10,00 

Rec 600,00 293447,86 4601006,84 36367,44 0,00 10,00 

Rec 610,00 293453,27 4601015,26 36367,44 0,00 10,00 

Rec 620,00 293458,68 4601023,67 36367,44 0,00 10,00 

Rec 630,00 293464,08 4601032,08 36367,44 0,00 10,00 

Rec 640,00 293469,49 4601040,49 36367,44 0,00 3,66 

Rec 643,66 293471,47 4601043,57 36367,43 160,00 6,34 

Cor 650,00 293475,00 4601048,83 38888,91 160,00 10,00 

Cor 660,00 293480,99 4601056,84 42867,79 160,00 10,00 

Cor 670,00 293487,47 4601064,46 46846,66 160,00 10,00 

Cor 680,00 293494,41 4601071,66 50825,53 160,00 10,00 

Cor 690,00 293501,78 4601078,41 54804,41 160,00 10,00 
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Cor 700,00 293509,56 4601084,68 58783,28 160,00 3,15 

Cor 703,15 293512,09 4601086,56 60034,47 0,00 6,86 

Rec 710,00 293517,64 4601090,58 60034,47 0,00 10,00 

Rec 720,00 293525,73 4601096,46 60034,47 0,00 10,00 

Rec 730,00 293533,83 4601102,33 60034,47 0,00 10,00 

Rec 740,00 293541,92 4601108,20 60034,47 0,00 10,00 

Rec 750,00 293550,01 4601114,08 60034,47 0,00 10,00 

Rec 760,00 293558,11 4601119,95 60034,47 0,00 10,00 

Rec 770,00 293566,20 4601125,82 60034,47 0,00 10,00 

Rec 780,00 293574,29 4601131,70 60034,47 0,00 7,35 

Rec 787,35 293580,24 4601136,02 60034,46 800,00 2,65 

Cor 790,00 293582,39 4601137,57 60245,00 800,00 10,00 

Cor 800,00 293590,54 4601143,36 61040,77 800,00 10,00 

Cor 810,00 293598,76 4601149,06 61836,55 800,00 10,00 

Cor 820,00 293607,05 4601154,65 62632,33 800,00 10,00 

Cor 830,00 293615,41 4601160,13 63428,10 800,00 10,00 

Cor 840,00 293623,84 4601165,51 64223,88 800,00 10,00 

Cor 850,00 293632,33 4601170,79 65019,65 800,00 10,00 

Cor 860,00 293640,89 4601175,96 65815,43 800,00 10,00 

Cor 870,00 293649,52 4601181,02 66611,21 800,00 7,06 

Cor 877,06 293655,64 4601184,53 67172,84 0,00 2,94 

Rec 880,00 293658,20 4601185,98 67172,84 0,00 10,00 

Rec 890,00 293666,90 4601190,91 67172,84 0,00 10,00 

Rec 900,00 293675,60 4601195,84 67172,84 0,00 3,12 

Rec 903,12 293678,32 4601197,38 67172,88 -150,00 6,88 

Cor 910,00 293684,22 4601200,91 64254,25 -150,00 10,00 

Cor 920,00 293692,50 4601206,51 60010,08 -150,00 1,99 

Cor 921,99 293694,11 4601207,69 59165,20 0,00 8,01 

Rec 930,00 293700,52 4601212,48 59165,20 0,00 10,00 

Rec 940,00 293708,54 4601218,47 59165,20 0,00 10,00 

Rec 950,00 293716,55 4601224,45 59165,20 0,00 10,00 

Rec 960,00 293724,56 4601230,43 59165,20 0,00 10,00 

Rec 970,00 293732,57 4601236,42 59165,20 0,00 10,00 

Rec 980,00 293740,59 4601242,40 59165,20 0,00 10,00 

Rec 990,00 293748,60 4601248,38 59165,20 0,00 10,00 

Rec 1000,00 293756,61 4601254,37 59165,20 0,00 10,00 

Rec 1010,00 293764,62 4601260,35 59165,20 0,00 10,00 

Rec 1020,00 293772,63 4601266,33 59165,20 0,00 10,00 

Rec 1030,00 293780,65 4601272,32 59165,20 0,00 2,52 

Rec 1032,52 293782,67 4601273,82 59165,20 800,00 7,48 
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Cor 1040,00 293788,68 4601278,27 59760,37 800,00 10,00 

Cor 1050,00 293796,79 4601284,13 60556,14 800,00 2,95 

Cor 1052,95 293799,19 4601285,84 60790,85 0,00 7,05 

Rec 1060,00 293804,94 4601289,91 60790,85 0,00 10,00 

Rec 1070,00 293813,11 4601295,69 60790,85 0,00 10,00 

Rec 1080,00 293821,27 4601301,46 60790,85 0,00 10,00 

Rec 1090,00 293829,43 4601307,24 60790,85 0,00 10,00 

Rec 1100,00 293837,59 4601313,02 60790,85 0,00 3,76 

Rec 1103,76 293840,67 4601315,19 60790,84 -235,00 6,24 

Cor 1110,00 293845,71 4601318,86 59101,05 -235,00 10,00 

Cor 1120,00 293853,59 4601325,02 56392,03 -235,00 10,00 

Cor 1130,00 293861,19 4601331,51 53683,01 -235,00 10,00 

Cor 1140,00 293868,52 4601338,32 50973,99 -235,00 10,00 

Cor 1150,00 293875,55 4601345,43 48264,97 -235,00 10,00 

Cor 1160,00 293882,26 4601352,84 45555,95 -235,00 10,00 

Cor 1170,00 293888,66 4601360,52 42846,93 -235,00 10,00 

Cor 1180,00 293894,73 4601368,47 40137,91 -235,00 10,00 

Cor 1190,00 293900,45 4601376,67 37428,89 -235,00 10,00 

Cor 1200,00 293905,82 4601385,11 34719,87 -235,00 1,63 

Cor 1201,63 293906,66 4601386,50 34279,00 0,00 8,37 

Rec 1210,00 293910,95 4601393,69 34279,00 0,00 10,00 

Rec 1220,00 293916,08 4601402,28 34279,00 0,00 10,00 

Rec 1230,00 293921,21 4601410,86 34279,00 0,00 3,74 

Rec 1233,74 293923,12 4601414,07 34278,99 370,00 6,26 

Cor 1240,00 293926,38 4601419,42 35356,54 370,00 10,00 

Cor 1250,00 293931,77 4601427,84 37077,13 370,00 10,00 

Cor 1260,00 293937,38 4601436,12 38797,73 370,00 10,00 

Cor 1270,00 293943,21 4601444,24 40518,32 370,00 10,00 

Cor 1280,00 293949,27 4601452,20 42238,92 370,00 10,00 

Cor 1290,00 293955,53 4601459,99 43959,52 370,00 10,00 

Cor 1300,00 293962,00 4601467,62 45680,11 370,00 10,00 

Cor 1310,00 293968,68 4601475,06 47400,71 370,00 10,00 

Cor 1320,00 293975,55 4601482,32 49121,31 370,00 6,36 

Cor 1326,36 293980,03 4601486,84 50215,05 0,00 3,64 

Rec 1330,00 293982,61 4601489,41 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1340,00 293989,70 4601496,46 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1350,00 293996,80 4601503,50 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1360,00 294003,89 4601510,55 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1370,00 294010,99 4601517,60 50215,05 0,00 10,00 

 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 

 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 

 

 

Apèndix 1: Llistat de traçat de l’eix de la carretera  7 

 

 

Rec 1380,00 294018,08 4601524,64 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1390,00 294025,18 4601531,69 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1400,00 294032,27 4601538,74 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1410,00 294039,37 4601545,79 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1420,00 294046,46 4601552,83 50215,05 0,00 10,00 

Rec 1430,00 294053,56 4601559,88 50215,05 0,00 0,73 

Rec 1430,73 294054,08 4601560,40 50214,98 299,99 9,27 

Cor 1440,00 294060,75 4601566,82 52181,79 299,99 5,45 

Cor 1445,45 294064,77 4601570,51 53338,32 0,00 4,55 

Rec 1450,00 294068,15 4601573,55 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1460,00 294075,58 4601580,24 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1470,00 294083,02 4601586,93 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1480,00 294090,45 4601593,62 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1490,00 294097,88 4601600,31 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1500,00 294105,31 4601607,01 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1510,00 294112,74 4601613,70 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1520,00 294120,18 4601620,39 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1530,00 294127,61 4601627,08 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1540,00 294135,04 4601633,77 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1550,00 294142,47 4601640,46 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1560,00 294149,90 4601647,15 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1570,00 294157,34 4601653,84 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1580,00 294164,77 4601660,53 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1590,00 294172,20 4601667,22 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1600,00 294179,63 4601673,91 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1610,00 294187,06 4601680,60 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1620,00 294194,50 4601687,29 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1630,00 294201,93 4601693,98 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1640,00 294209,36 4601700,68 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1650,00 294216,79 4601707,37 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1660,00 294224,22 4601714,06 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1670,00 294231,66 4601720,75 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1680,00 294239,09 4601727,44 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1690,00 294246,52 4601734,13 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1700,00 294253,95 4601740,82 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1710,00 294261,38 4601747,51 53338,32 0,00 10,00 

Rec 1720,00 294268,82 4601754,20 53338,32 0,00 3,37 

Rec 1723,37 294271,32 4601756,45 53338,31 -500,00 6,63 

Cor 1730,00 294276,22 4601760,92 52493,76 -500,00 10,00 

Cor 1740,00 294283,49 4601767,79 51220,52 -500,00 10,00 
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Cor 1750,00 294290,63 4601774,79 49947,28 -500,00 10,00 

Cor 1760,00 294297,62 4601781,94 48674,05 -500,00 10,00 

Cor 1770,00 294304,47 4601789,22 47400,81 -500,00 3,85 

Cor 1773,85 294307,07 4601792,06 46911,14 0,00 6,15 

Rec 1780,00 294311,20 4601796,62 46911,14 0,00 7,41 

Rec 1787,41 294316,18 4601802,11 46919,86 -224,75 2,59 

Cor 1790,00 294317,91 4601804,04 46186,54 -224,75 10,00 

Cor 1800,00 294324,38 4601811,66 43354,01 -224,75 10,00 

Cor 1810,00 294330,50 4601819,57 40521,49 -224,75 10,00 

Cor 1820,00 294336,26 4601827,74 37688,97 -224,75 10,00 

Cor 1830,00 294341,66 4601836,16 34856,44 -224,75 10,00 

Cor 1840,00 294346,67 4601844,81 32023,92 -224,75 3,35 

Cor 1843,35 294348,26 4601847,76 32001,37 0,00 6,65 

Rec 1850,00 294351,47 4601853,59 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1860,00 294356,28 4601862,35 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1870,00 294361,10 4601871,11 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1880,00 294365,92 4601879,87 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1890,00 294370,74 4601888,64 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1900,00 294375,55 4601897,40 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1910,00 294380,37 4601906,16 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1920,00 294385,19 4601914,93 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1930,00 294390,01 4601923,69 32001,37 0,00 10,00 

Rec 1940,00 294394,83 4601932,45 32001,37 0,00 8,31 

Rec 1948,31 294398,83 4601939,73 32001,37 155,00 1,69 

Cor 1950,00 294399,65 4601941,21 32696,64 155,00 10,00 

Cor 1960,00 294404,84 4601949,76 36803,87 155,00 10,00 

Cor 1970,00 294410,57 4601957,95 40911,09 155,00 10,00 

Cor 1980,00 294416,82 4601965,76 45018,32 155,00 10,00 

Cor 1990,00 294423,56 4601973,14 49125,54 155,00 10,00 

Cor 2000,00 294430,76 4601980,08 53232,77 155,00 10,00 

Cor 2010,00 294438,39 4601986,54 57339,99 155,00 10,00 

Cor 2020,00 294446,42 4601992,49 61447,22 155,00 10,00 

Cor 2030,00 294454,82 4601997,92 65554,44 155,00 10,00 

Cor 2040,00 294463,55 4602002,79 69661,67 155,00 10,00 

Cor 2050,00 294472,58 4602007,09 73768,89 155,00 10,00 

Cor 2060,00 294481,87 4602010,79 77876,12 155,00 6,40 

Cor 2066,40 294487,93 4602012,85 80504,93 0,00 3,60 

Rec 2070,00 294491,36 4602013,93 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2080,00 294500,89 4602016,95 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2090,00 294510,43 4602019,96 80504,93 0,00 10,00 
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Rec 2100,00 294519,96 4602022,98 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2110,00 294529,50 4602025,99 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2120,00 294539,03 4602029,00 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2130,00 294548,57 4602032,02 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2140,00 294558,10 4602035,03 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2150,00 294567,64 4602038,05 80504,93 0,00 10,00 

Rec 2160,00 294577,17 4602041,06 80504,93 0,00 9,23 

Rec 2169,23 294585,97 4602043,85 80504,92 -200,00 0,77 

Cor 2170,00 294586,71 4602044,08 80259,98 -200,00 10,00 

Cor 2180,00 294596,15 4602047,37 77076,88 -200,00 10,00 

Cor 2190,00 294605,42 4602051,12 73893,78 -200,00 10,00 

Cor 2200,00 294614,48 4602055,34 70710,68 -200,00 10,00 

Cor 2210,00 294623,33 4602060,00 67527,58 -200,00 10,00 

Cor 2220,00 294631,93 4602065,10 64344,48 -200,00 5,29 

Cor 2225,29 294636,38 4602067,97 62659,84 0,00 4,71 

Rec 2230,00 294640,30 4602070,57 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2240,00 294648,63 4602076,11 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2250,00 294656,95 4602081,64 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2260,00 294665,28 4602087,18 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2270,00 294673,61 4602092,71 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2280,00 294681,94 4602098,25 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2290,00 294690,27 4602103,78 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2300,00 294698,60 4602109,32 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2310,00 294706,93 4602114,85 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2320,00 294715,25 4602120,39 62659,84 0,00 10,00 

Rec 2330,00 294723,58 4602125,92 62659,84 0,00 7,83 

Rec 2337,83 294730,11 4602130,26 62659,83 -1000,00 2,17 

Cor 2340,00 294731,91 4602131,46 62521,96 -1000,00 10,00 

Cor 2350,00 294740,20 4602137,05 61885,34 -1000,00 10,00 

Cor 2360,00 294748,43 4602142,73 61248,72 -1000,00 10,00 

Cor 2370,00 294756,61 4602148,49 60612,10 -1000,00 10,00 

Cor 2380,00 294764,72 4602154,33 59975,49 -1000,00 10,00 

Cor 2390,00 294772,78 4602160,25 59338,87 -1000,00 3,69 

Cor 2393,69 294775,74 4602162,46 59103,84 0,00 6,31 

Rec 2400,00 294780,79 4602166,24 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2410,00 294788,80 4602172,23 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2420,00 294796,81 4602178,22 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2430,00 294804,81 4602184,21 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2440,00 294812,82 4602190,20 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2450,00 294820,83 4602196,19 59103,84 0,00 10,00 
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Rec 2460,00 294828,83 4602202,18 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2470,00 294836,84 4602208,18 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2480,00 294844,85 4602214,17 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2490,00 294852,85 4602220,16 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2500,00 294860,86 4602226,15 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2510,00 294868,87 4602232,14 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2520,00 294876,87 4602238,13 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2530,00 294884,88 4602244,12 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2540,00 294892,89 4602250,11 59103,84 0,00 10,00 

Rec 2550,00 294900,89 4602256,10 59103,84 0,00 1,22 

Rec 2551,22 294901,87 4602256,84 58704,92 -7091,59 8,78 

Cor 2560,00 294908,86 4602262,14 58626,13 -7091,59 5,81 

Cor 2565,81 294913,49 4602265,66 58313,31 0,00 4,19 

Rec 2570,00 294916,81 4602268,21 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2580,00 294924,74 4602274,30 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2590,00 294932,67 4602280,39 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2600,00 294940,61 4602286,48 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2610,00 294948,54 4602292,57 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2620,00 294956,47 4602298,66 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2630,00 294964,40 4602304,75 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2640,00 294972,33 4602310,84 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2650,00 294980,26 4602316,93 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2660,00 294988,19 4602323,02 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2670,00 294996,13 4602329,11 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2680,00 295004,06 4602335,20 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2690,00 295011,99 4602341,29 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2700,00 295019,92 4602347,38 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2710,00 295027,85 4602353,47 58313,31 0,00 10,00 

Rec 2720,00 295035,78 4602359,56 58313,31 0,00 3,79 

Rec 2723,79 295038,79 4602361,87 58313,41 75,00 6,21 

Cor 2730,00 295043,87 4602365,45 63584,93 75,00 10,00 

Cor 2740,00 295052,61 4602370,28 72073,20 75,00 10,00 

Cor 2750,00 295061,92 4602373,92 80561,46 75,00 10,00 

Cor 2760,00 295071,63 4602376,28 89049,72 75,00 5,27 

Cor 2765,27 295076,85 4602377,00 93521,45 0,00 4,73 

Rec 2770,00 295081,55 4602377,48 93521,45 0,00 10,00 

Rec 2780,00 295091,50 4602378,49 93521,45 0,00 10,00 

Rec 2790,00 295101,45 4602379,51 93521,45 0,00 4,99 

Rec 2794,99 295106,41 4602380,02 93379,56 -99,91 5,01 

Cor 2800,00 295111,38 4602380,66 90187,34 -99,91 10,00 
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Cor 2810,00 295121,17 4602382,69 83815,65 -99,91 10,00 

Cor 2820,00 295130,71 4602385,68 77443,95 -99,91 10,00 

Cor 2830,00 295139,90 4602389,62 71072,25 -99,91 10,00 

Cor 2840,00 295148,65 4602394,45 64700,55 -99,91 10,00 

Cor 2850,00 295156,87 4602400,13 58328,85 -99,91 2,36 

Cor 2852,36 295158,73 4602401,59 56842,18 0,00 7,64 

Rec 2860,00 295164,68 4602406,38 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2870,00 295172,47 4602412,65 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2880,00 295180,26 4602418,92 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2890,00 295188,04 4602425,19 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2900,00 295195,83 4602431,47 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2910,00 295203,62 4602437,74 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2920,00 295211,41 4602444,01 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2930,00 295219,20 4602450,28 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2940,00 295226,99 4602456,55 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2950,00 295234,78 4602462,82 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2960,00 295242,57 4602469,10 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2970,00 295250,35 4602475,37 56842,18 0,00 10,00 

Rec 2980,00 295258,14 4602481,64 56842,18 0,00 5,03 

Rec 2985,03 295262,06 4602484,80 56842,19 800,00 4,97 

Cor 2990,00 295265,94 4602487,90 57237,47 800,00 10,00 

Cor 3000,00 295273,81 4602494,07 58033,24 800,00 10,00 

Cor 3010,00 295281,75 4602500,15 58829,02 800,00 10,00 

Cor 3020,00 295289,77 4602506,12 59624,79 800,00 10,00 

Cor 3030,00 295297,86 4602512,00 60420,57 800,00 10,00 

Cor 3040,00 295306,03 4602517,77 61216,34 800,00 10,00 

Cor 3050,00 295314,26 4602523,44 62012,11 800,00 10,00 

Cor 3060,00 295322,57 4602529,01 62807,89 800,00 10,00 

Cor 3070,00 295330,95 4602534,47 63603,66 800,00 10,00 

Cor 3080,00 295339,39 4602539,83 64399,44 800,00 0,45 

Cor 3080,45 295339,77 4602540,07 64486,80 0,00 9,56 

Rec 3090,00 295347,87 4602545,13 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3100,00 295356,36 4602550,42 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3110,00 295364,84 4602555,71 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3120,00 295373,32 4602561,01 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3130,00 295381,81 4602566,30 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3140,00 295390,29 4602571,59 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3150,00 295398,78 4602576,89 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3160,00 295407,26 4602582,18 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3170,00 295415,74 4602587,47 64486,80 0,00 10,00 
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Rec 3180,00 295424,23 4602592,77 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3190,00 295432,71 4602598,06 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3200,00 295441,20 4602603,36 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3210,00 295449,68 4602608,65 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3220,00 295458,16 4602613,94 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3230,00 295466,65 4602619,24 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3240,00 295475,13 4602624,53 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3250,00 295483,62 4602629,82 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3260,00 295492,10 4602635,12 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3270,00 295500,58 4602640,41 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3280,00 295509,07 4602645,70 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3290,00 295517,55 4602651,00 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3300,00 295526,04 4602656,29 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3310,00 295534,52 4602661,58 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3320,00 295543,00 4602666,88 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3330,00 295551,49 4602672,17 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3340,00 295559,97 4602677,47 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3350,00 295568,46 4602682,76 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3360,00 295576,94 4602688,05 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3370,00 295585,42 4602693,35 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3380,00 295593,91 4602698,64 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3390,00 295602,39 4602703,93 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3400,00 295610,88 4602709,23 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3410,00 295619,36 4602714,52 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3420,00 295627,84 4602719,81 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3430,00 295636,33 4602725,11 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3440,00 295644,81 4602730,40 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3450,00 295653,30 4602735,69 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3460,00 295661,78 4602740,99 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3470,00 295670,26 4602746,28 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3480,00 295678,75 4602751,57 64486,80 0,00 10,00 

Rec 3490,00 295687,23 4602756,87 64486,80 0,00 3,95 

Rec 3493,95 295690,59 4602758,96 64486,76 140,00 6,05 

Cor 3500,00 295695,78 4602762,05 67235,87 140,00 10,00 

Cor 3510,00 295704,66 4602766,66 71783,16 140,00 10,00 

Cor 3520,00 295713,84 4602770,62 76330,45 140,00 10,00 

Cor 3530,00 295723,27 4602773,92 80877,74 140,00 10,00 

Cor 3540,00 295732,92 4602776,53 85425,03 140,00 10,00 

Cor 3550,00 295742,74 4602778,45 89972,32 140,00 10,00 

Cor 3560,00 295752,66 4602779,67 94519,61 140,00 10,00 
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Cor 3570,00 295762,65 4602780,17 99066,90 140,00 10,00 

Cor 3580,00 295772,64 4602779,96 103614,19 140,00 10,00 

Cor 3590,00 295782,60 4602779,04 108161,48 140,00 6,13 

Cor 3596,13 295788,65 4602778,12 110946,53 0,00 3,88 

Rec 3600,00 295792,47 4602777,46 110946,53 0,00 10,00 

Rec 3610,00 295802,32 4602775,75 110946,53 0,00 10,00 

Rec 3620,00 295812,17 4602774,04 110946,53 0,00 4,91 

Rec 3624,91 295817,01 4602773,20 110946,76 -50,00 5,09 

Cor 3630,00 295822,06 4602772,58 104468,67 -50,00 10,00 

Cor 3640,00 295832,04 4602772,88 91736,15 -50,00 10,00 

Cor 3650,00 295841,76 4602775,15 79003,62 -50,00 4,50 

Cor 3654,50 295845,95 4602776,80 73277,09 0,00 5,50 

Rec 3660,00 295850,97 4602779,04 73277,09 0,00 10,00 

Rec 3670,00 295860,10 4602783,12 73277,09 0,00 10,00 

Rec 3680,00 295869,24 4602787,19 73277,09 0,00 0,09 

Rec 3680,09 295869,32 4602787,23 73277,09 -200,00 9,91 

Cor 3690,00 295878,26 4602791,49 70122,84 -200,00 10,00 

Cor 3700,00 295887,07 4602796,23 66939,74 -200,00 10,00 

Cor 3710,00 295895,62 4602801,41 63756,64 -200,00 10,00 

Cor 3720,00 295903,90 4602807,01 60573,54 -200,00 10,00 

Cor 3730,00 295911,90 4602813,02 57390,44 -200,00 1,74 

Cor 3731,74 295913,26 4602814,10 56837,49 0,00 8,26 

Rec 3740,00 295919,69 4602819,28 56837,49 0,00 10,00 

Rec 3750,00 295927,48 4602825,55 56837,49 0,00 10,00 

Rec 3760,00 295935,27 4602831,83 56837,49 0,00 10,00 

Rec 3770,00 295943,06 4602838,10 56837,49 0,00 10,00 

Rec 3780,00 295950,84 4602844,37 56837,49 0,00 8,83 

Rec 3788,83 295957,72 4602849,91 56837,46 -200,00 1,17 

Cor 3790,00 295958,63 4602850,65 56464,82 -200,00 10,00 

Cor 3800,00 295966,22 4602857,16 53281,72 -200,00 10,00 

Cor 3810,00 295973,48 4602864,04 50098,62 -200,00 10,00 

Cor 3820,00 295980,38 4602871,27 46915,52 -200,00 10,00 

Cor 3830,00 295986,91 4602878,84 43732,42 -200,00 7,87 

Cor 3837,87 295991,78 4602885,02 41226,59 0,00 2,13 

Rec 3840,00 295993,07 4602886,72 41226,59 0,00 10,00 

Rec 3850,00 295999,10 4602894,70 41226,59 0,00 10,00 

Rec 3860,00 296005,13 4602902,67 41226,59 0,00 7,14 

Rec 3867,14 296009,44 4602908,36 41226,58 300,00 2,86 

Cor 3870,00 296011,18 4602910,64 41834,02 300,00 10,00 

Cor 3880,00 296017,41 4602918,45 43956,09 300,00 10,00 
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Cor 3890,00 296023,91 4602926,05 46078,15 300,00 9,56 

Cor 3899,56 296030,35 4602933,11 48106,29 0,00 0,44 

Rec 3900,00 296030,66 4602933,44 48106,29 0,00 10,00 

Rec 3910,00 296037,51 4602940,71 48106,29 0,00 10,00 

Rec 3920,00 296044,37 4602947,99 48106,29 0,00 10,00 

Rec 3930,00 296051,23 4602955,27 48106,29 0,00 8,09 

Rec 3938,09 296056,77 4602961,16 48106,31 150,00 1,92 

Cor 3940,00 296058,10 4602962,54 48919,22 150,00 10,00 

Cor 3950,00 296065,28 4602969,49 53163,35 150,00 10,00 

Cor 3960,00 296072,91 4602975,95 57407,48 150,00 10,00 

Cor 3970,00 296080,96 4602981,89 61651,61 150,00 10,00 

Cor 3980,00 296089,38 4602987,28 65895,75 150,00 10,00 

Cor 3990,00 296098,14 4602992,09 70139,88 150,00 10,00 

Cor 4000,00 296107,21 4602996,31 74384,01 150,00 9,93 

Cor 4009,93 296116,46 4602999,89 78596,52 0,00 0,07 

Rec 4010,00 296116,53 4602999,92 78596,52 0,00 6,72 

Rec 4016,72 296122,88 4603002,13 78596,46 0,00 2,29 

Rec 4019,01 296125,04 4603002,89 78740,15 -1697,00 0,99 

Cor 4020,00 296125,97 4603003,21 78703,15 -1697,00 10,00 

Cor 4030,00 296135,41 4603006,53 78328,00 -1697,00 10,00 

Cor 4040,00 296144,82 4603009,89 77952,86 -1697,00 2,00 

Cor 4042,00 296146,70 4603010,57 77759,08 -702,85 8,01 

Cor 4050,00 296154,21 4603013,35 77033,97 -702,85 1,51 

Cor 4051,51 296155,62 4603013,89 76886,92 -539,23 7,30 

Cor 4058,82 296162,43 4603016,53 76020,50 -454,74 1,18 

Cor 4060,00 296163,53 4603016,97 75854,99 -454,74 4,98 

Cor 4064,98 296168,14 4603018,83 75156,17 -400,57 5,03 

Cor 4070,00 296172,78 4603020,77 74357,62 -400,57 0,40 

Cor 4070,40 296173,15 4603020,93 74292,59 -362,20 4,91 

Cor 4075,31 296177,64 4603022,89 73429,13 -333,29 4,51 

Cor 4079,82 296181,75 4603024,74 72566,61 -310,00 0,19 

Cor 4080,00 296181,92 4603024,82 72528,71 -310,00 4,01 

Cor 4084,01 296185,56 4603026,52 71699,74 -300,00 5,99 

Cor 4090,00 296190,93 4603029,15 70429,37 -300,00 10,00 

Cor 4100,00 296199,80 4603033,78 68307,30 -300,00 10,00 

Cor 4110,00 296208,50 4603038,70 66185,24 -300,00 3,92 

Cor 4113,92 296211,87 4603040,71 65347,72 -309,94 4,20 

Cor 4118,12 296215,45 4603042,91 64484,97 -333,03 1,88 

Cor 4120,00 296217,04 4603043,91 64126,04 -333,03 2,63 

Cor 4122,63 296219,26 4603045,32 63621,89 -362,08 4,91 
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Cor 4127,54 296223,37 4603048,00 62758,04 -400,79 2,46 

Cor 4130,00 296225,42 4603049,37 62366,85 -400,79 2,96 

Cor 4132,96 296227,87 4603051,03 61893,77 -454,80 6,16 

Cor 4139,12 296232,93 4603054,53 61027,50 -539,41 0,88 

Cor 4140,00 296233,65 4603055,04 60923,65 -539,41 6,42 

Cor 4146,42 296238,88 4603058,77 60155,28 -702,98 3,58 

Cor 4150,00 296241,78 4603060,87 59831,47 -702,98 5,94 

Cor 4155,94 296246,56 4603064,40 59174,18 -1697,06 4,06 

Cor 4160,00 296249,81 4603066,83 59022,00 -1697,06 10,00 

Cor 4170,00 296257,79 4603072,85 58646,87 -1697,06 8,92 

Cor 4178,92 296264,88 4603078,27 58455,77 0,00 1,08 

Rec 4180,00 296265,74 4603078,92 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4190,00 296273,68 4603085,00 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4200,00 296281,63 4603091,07 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4210,00 296289,57 4603097,14 58455,77 0,00 9,86 

Rec 4210,14 296289,68 4603097,22 58455,77 0,00 9,86 

Rec 4220,00 296297,52 4603103,21 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4230,00 296305,46 4603109,29 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4240,00 296313,41 4603115,36 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4250,00 296321,35 4603121,43 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4260,00 296329,30 4603127,50 58455,77 0,00 5,86 

Rec 4265,86 296333,95 4603131,06 58455,18 -100,05 4,05 

Cor 4269,90 296337,12 4603133,58 55878,09 0,00 0,10 

Rec 4270,00 296337,19 4603133,64 55878,09 0,00 7,02 

Rec 4277,02 296342,59 4603138,13 55878,11 150,00 2,98 

Cor 4280,00 296344,90 4603140,01 57143,73 150,00 10,00 

Cor 4290,00 296352,92 4603145,98 61387,86 150,00 10,00 

Cor 4300,00 296361,32 4603151,40 65631,99 150,00 10,00 

Cor 4310,00 296370,06 4603156,25 69876,13 150,00 0,53 

Cor 4310,53 296370,54 4603156,49 70102,81 0,00 9,47 

Rec 4320,00 296378,98 4603160,78 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4330,00 296387,90 4603165,30 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4340,00 296396,82 4603169,83 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4350,00 296405,73 4603174,35 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4360,00 296414,65 4603178,88 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4370,00 296423,57 4603183,41 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4380,00 296432,49 4603187,93 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4390,00 296441,40 4603192,46 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4400,00 296450,32 4603196,98 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4410,00 296459,24 4603201,51 70102,81 0,00 10,00 
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Rec 4420,00 296468,16 4603206,03 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4430,00 296477,07 4603210,56 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4440,00 296485,99 4603215,08 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4450,00 296494,91 4603219,61 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4460,00 296503,83 4603224,13 70102,81 0,00 10,00 

Rec 4470,00 296512,74 4603228,66 70102,81 0,00 9,06 

Rec 4479,06 296520,82 4603232,76 70102,79 -200,00 0,94 

Cor 4480,00 296521,66 4603233,19 69803,13 -200,00 10,00 

Cor 4490,00 296530,44 4603237,98 66620,03 -200,00 10,00 

Cor 4500,00 296538,96 4603243,20 63436,93 -200,00 10,00 

Cor 4510,00 296547,22 4603248,84 60253,83 -200,00 8,55 

Cor 4518,55 296554,05 4603253,98 57532,99 0,00 1,45 

Rec 4520,00 296555,19 4603254,88 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4530,00 296563,04 4603261,07 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4540,00 296570,90 4603267,25 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4550,00 296578,76 4603273,44 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4560,00 296586,61 4603279,63 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4570,00 296594,47 4603285,81 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4580,00 296602,33 4603292,00 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4590,00 296610,18 4603298,19 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4600,00 296618,04 4603304,37 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4610,00 296625,90 4603310,56 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4620,00 296633,75 4603316,75 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4630,00 296641,61 4603322,93 57532,99 0,00 10,00 

Rec 4640,00 296649,47 4603329,12 57532,99 0,00 7,02 

Rec 4647,016 296654,98 4603333,46 57532,99 0,00 0,00 
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LLISTAT D’EIXOS 

EIX DE LA VARIANT (PK 4+016,72 AL PK 4+210,14) 

 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Longitud 

Rec 4010,00 296116,53 4602999,92 78596,52 0,00 6,72 

Rec 4016,72 296122,88 4603002,13 78596,46 0,00 2,29 

Cor 4019,01 296125,04 4603002,89 78740,14 -1697,06 0,99 

Cor 4020,00 296125,97 4603003,21 78703,14 -1697,06 10,00 

Cor 4030,00 296135,41 4603006,53 78328,00 -1697,06 10,00 

Cor 4040,00 296144,82 4603009,89 77952,87 -1697,06 1,99 

Cor 4041,99 296146,70 4603010,57 77759,02 -702,94 8,01 

Cor 4050,00 296154,21 4603013,35 77034,00 -702,94 1,51 

Cor 4051,51 296155,62 4603013,89 76886,79 -539,39 7,30 

Cor 4058,82 296162,43 4603016,53 76020,51 -454,73 1,18 

Cor 4060,00 296163,53 4603016,97 75854,99 -454,73 4,98 

Cor 4064,98 296168,14 4603018,83 75156,11 -400,62 5,03 

Cor 4070,00 296172,78 4603020,77 74357,67 -400,62 5,03 

Cor 4070,40 296173,15 4603020,93 74292,56 -362,19 4,91 

Cor 4075,31 296177,64 4603022,89 73429,46 -333,07 4,51 

Cor 4079,82 296181,75 4603024,74 72566,63 -310,01 0,18 

Cor 4080,00 296181,92 4603024,82 72528,73 -310,01 4,01 

Cor 4084,01 296185,56 4603026,52 71699,74 -300,00 5,99 

Cor 4090,00 296190,93 4603029,15 70429,37 -300,00 10,00 

Cor 4100,00 296199,80 4603033,78 68307,31 -300,00 10,00 

Cor 4110,00 296208,50 4603038,70 66185,24 -300,00 3,92 

Cor 4113,92 296211,87 4603040,71 65347,69 -310,01 4,20 

Cor 4118,12 296215,45 4603042,91 64484,86 -333,07 1,88 

Cor 4120,00 296217,04 4603043,91 64125,97 -333,07 2,63 

Cor 4122,63 296219,26 4603045,32 63621,76 -362,19 4,91 

Cor 4127,54 296223,37 4603048,00 62758,21 -400,62 2,46 

Cor 4130,00 296225,42 4603049,37 62366,86 -400,62 2,96 

Cor 4132,96 296227,87 4603051,03 61893,81 -454,73 6,16 

Cor 4139,12 296232,93 4603054,53 61027,52 -539,39 0,88 

Cor 4140,00 296233,65 4603055,04 60923,67 -539,39 6,42 

Cor 4146,42 296238,88 4603058,77 60155,30 -702,94 3,58 

Cor 4150,00 296241,78 4603060,87 59831,46 -702,94 5,94 

Cor 4155,94 296246,56 4603064,40 59174,18 -1697,06 4,06 

Cor 4160,00 296249,81 4603066,83 59022,00 -1697,06 10,00 

Cor 4170,00 296257,79 4603072,85 58646,87 -1697,06 8,92 

Rec 4178,92 296264,88 4603078,27 58455,77 0,00 1,08 
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Rec 4180,00 296265,74 4603078,92 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4190,00 296273,68 4603085,00 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4200,00 296281,63 4603091,07 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4210,00 296289,57 4603097,14 58455,77 0,00 10,00 

Rec 4210,14 296289,68 4603097,22 58455,77 0,00 0,00 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Annex té com a objectiu la definició i valoració de les obres necessàries per a 

l’actuació consistent en reposicions i trasllats sobre els serveis existents que resulten afectats 

per la construcció del projecte constructiu “Condicionament i millora de la Carretera de Torres 

de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

2. TREBALLS REALITZATS, DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

 

En aquest apartat es descriuen els treballs a desenvolupar per tal de realitzar la localització i 

l’estudi dels serveis afectats (tant de titularitat pública com privada) que les obres del present 

projecte obligaran a modificar o bé restituir. 

 

El procediment operatiu consisteix en primer lloc, en investigar mitjançant visites a camp, per 

tal d’identificar i acotar els possibles serveis afectats que hi puguin haver dins la zona d’afecció 

(registres de serveis existents, línies aèries de serveis existents, etc.).  Posteriorment  s’ha de 

confirmar la informació recollida posant-se amb contacte amb les Entitats, Organismes i/o 

Companyies afectades, facilitant aquestes la informació adient. L’estudi dels serveis afectats 

d’aquest Projecte s’ha realitzat dins d’un àmbit suficient de terreny limitat a cada costat de 

l’eix del tronc de la traça definida. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 

 

Un cop efectuat el procediment operatiu de localització de serveis afectats i arran de les visites 

efectuades en l’àmbit de treball, es dedueix que no hi ha cap servei que pugui resultar afectat 

per les obres projectades. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present Annex és indicar els terrenys necessaris per a l’execució de les obres i fer 

un recull dels béns i drets afectats pel Projecte Constructiu de “Condicionament i millora de la 

Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

Aquesta tasca comprèn una sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real 

dels terrenys i la seva propietat, fins a l’ocupació dels mateixos, passant per altres passos 

intermedis com ara la definició geomètrica, aixecament d’actes prèvies i redacció de convenis 

per mutu acord de la valoració dels drets i béns afectats, entre d’altres. 

 

A fi de definir amb la màxima precisió possible els terrenys estrictament necessaris per a la 

correcta execució de les obres, s’ha elaborat un inventari de les afeccions totals de terreny. 

 

2. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENY AFECTAT 

 

2.1 Descripció del terreny 

 

Els terrenys afectats per a la execució de les obres del Present Projecte estan situats en la seva 

totalitat al terme municipal de Sudanell, que pertany a la comarca del Segrià i a la província de 

Lleida. 

 

La zona a expropiar comprèn els terrenys que es veuen afectats per la modificació del traçat en 

el tram que correspon a la nova variant, sobre el Canal de Seròs. La execució d’aquesta nova 

variant implica la demolició del viaducte existent i la construcció d’un de nou, tot seguint la 

nova alineació de traçat definida, la qual es sobreposa a uns terrenys adjacents al pont que 

tenen propietari, i que son els que s’hauran d’expropiar. 
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Respecte a la resta de la carretera, al no haver de realitzar eixamplaments de calçada, tal i com 

s’especifica i justifica en l’Annex 8 de Ferms i Paviments, no s’haurà de realitzar cap 

expropiació de terreny. 

 

La naturalesa del terreny a expropiar és rústica. La superfície afectada s’ha grafiat en el plànol 

inclòs en el final d’aquest mateix Annex, en l’apartat 4, Plànol d’expropiacions. 

 

 

2.2 Ocupació temporal 

 

Per a la realització de les obres són necessàries les ocupacions temporals de terreny. Aquestes 

venen motivades per la necessitat de disposar terrenys per tal d’ubicar: 

 

-  les instal·lacions per al personal de l’obra 

-  el parc de maquinària 

-  dipositar materials. 

 

Per a situar aquests elements, els terrenys a disposar són els que limiten amb la traça de la 

calçada, per tal d’evitar nous accessos.  El terreny que envolta el traçat de la carretera en 

gairebé tot el seu recorregut, es tracta de camps de conreus amplis i explanades. Els camins 

d’accés a aquests camps són idonis per dipositar la maquinària pesada durant les hores en les 

que no treballen, i aquest fet no suposa cap perill pel deteriorament del terreny. 

 

Per acord mutu, tant l’Ajuntament de Torres de Segre com de Sudanell es comprometen a 

assumir gratuïtament el valor de la ocupació dels terrenys d’orde públic que els pertanyen, per 

tal de poder disposar i ubicar temporalment la maquinària i instal·lacions necessàries per a 

l’execució de la obra, sense que això suposi el perjudici dels terrenys existents i la generació de 

residus. 
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3. VALORACIÓ DEL TERRENY 

 

Dels terrenys que han quedat reflectits en l’apartat anterior corresponent a la descripció dels 

terrenys afectats, s’ha de donar una valoració econòmica que s’haurà d’assumir per tal de 

poder executar les obres. 

 

La valoració estimada dels drets i béns afectats, s’ha realitzat segons els criteris i normes 

continguts en el Reial Decret Legislatius 2/2008, en concret en el Títol III Valoracions i Articles 

21 i 23. Així doncs, d’acord amb els criteris establerts en aquesta normativa, els preus 

aproximats dels terrenys afectats s’han estimat en funció dels seus aprofitaments i de la seva 

situació.  

 

Per calcular el valor aproximat de les expropiacions doncs, s’ha tingut en compte el següent 

criteri: 

 

Expropiacions .................................................................100% del valor del sòl 

 -  Terreny rústic      1,5 €/m2 

 

 

4. RESUM DE LA VALORACIÓ 

 

S’adjunta a continuació, un quadre resum en el que s’indica les superfícies afectades a 

expropiar, el seu propietari, i el valor de dites superfícies, així com la valoració global de les 

expropiacions a efectuar: 
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EXPROPIACIÓ CARRETERA 

NOM DEL PROPIETARI TIPUS TERRENY TERME MUNICIPAL 
SUPERFÍCIE AFECTADA 

(m2) 
VALORACIÓ 

(€) 

          

FRUITS SUDANELL Rústic SUDANELL 270,699 406,035 

FECSA Rústic SUDANELL 335,12 502,68 

FECSA Rústic SUDANELL 734,782 1102,173 

JOSEP ERITJA ERITJA Rústic SUDANELL 29 43,5 

TOTAL ………. ………. 1369,601 m2 2054,39 € 

Taula 1: Valor expropiacions de terreny 

 

5. PLÀNOL 

 

S’adjunta a continuació, el plànol amb els límits d’expropiació de la carretera, corresponents al 

tram de la nova variant sobre el Canal de Seròs, necessaris per executar el present projecte.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu d’aquest Annex és descriure les actuacions a realitzar pel que fa a la senyalització 

vertical i horitzontal, l’abalisament i les defenses del present Projecte de “Condicionament i 

millora de la carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

Les obres a realitzar comprenen el condicionament i millora del traçat de la carretera que 

discorre entre les poblacions de Torres de Segre i Sudanell. El tram objecte del projecte és 

classificat com a camí asfaltat de calçada única, amb dos sentits de circulació (un carril per a 

cada sentit).  

 

2. NORMATIVA 

 

Per a dur a terme la redacció del present annex, s’han tingut en compte les següents 

normatives i documents: 

 

- Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-IC. “Señalización vertical”.  

- Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC. “Marcas viales”.  

- Instrucción de Carreteras. Norma 8.3-IC. “Señalización de obras”.  

- “Senyals verticals de circulació”. Catàleg i significat de les senyals. 

- “Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II del MOPT 1992”. 

- Reglament general de la circulació. Real decret 1428/2003. 

- Orden Circular 321/95. “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos”. 

-  “Recomanacions d’abalisament a les Carreteres de la Generalitat de Catalunya” 
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3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

3.1 Criteris generals. Normativa 

 

Al tractar-se d’un projecte de reforçament del ferm, serà necessari projectar tota la 

senyalització horitzontal del tram en estudi.  La senyalització horitzontal de la carretera s’ha 

efectuat d’acord amb la “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-IC. Marcas Viales”, del Ministeri 

de Foment. 

 

Per a la redacció del present apartat, s’han tingut en compte les següents consideracions: 

 

- Delimitació dels carrils de circulació. 

- Indicació del límit de la calçada. 

- Delimitació de les zones excloses del trànsit. 

- Reiteració de la senyalització vertical. 

- Guia dels moviments més adequats.  

 

Les marques vials definides seran totes de color blanc (excepte les corresponents a 

senyalització d’obres) i reflectants. Les obres comprenen la preparació de la superfície a pintar, 

el replanteig i l’execució de les marques. 

 

 

3.2 Tipologia de marques vials 

 

La necessitat de separar els carrils de circulació dintre de la mateixa calçada, així com la 

senyalització de les vores de la calçada, zones excloses al trànsit, etc., propicia les següents 

tipologies de marques vials: 
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3.2.1 Marques longitudinals discontínues 

 

 

a) Separació de carrils normals. M-1.2  

 

Línia blanca discontínua de 0,10 m d’ample, traç de 3,5 m, per a vies amb una velocitat 60 

km/h < VM < 100 km/h. La seva funció és separar els sentits dels dos carrils de la calçada, 

indicant la possibilitat d’avançament. 

 

b) Vora de la calçada. M-1.12 

 

Línia blanca discontínua de 0,10 m d’ample i traç d’1 m, per a vies amb VM < 100 km/h. 

Situada en els costats de la calçada, s’utilitza per marcar la entrada als accessos. Substituirà a 

la línia longitudinal contínua quan es permeti creuar-la per entrar a un accés o per canviar de 

direcció. 

 

 

3.2.2 Marques longitudinals contínues 

 

 

a) Separació de carrils. M-2.2 

 

Línia blanca contínua de 0,10 m d’ample situada a l’eix de la calçada. La seva funció és separar 

la calçada per a cada sentit de circulació, imposant una prohibició d’avançament degut a la 

manca de visibilitat o a la proximitat d’interseccions. 

 

b) Vora de la calçada. M-2.6 

 

Línia blanca contínua de 0,15 m d’ample si el voral > 1,5 m, o de 0,10 m si el voral < 1,5m, a 

utilitzar en vies on VM < 100 km/h. La seva funció és delimitar la vora de la calçada.  
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3.2.3 Marques longitudinals contínues adossades a discontínues 

 

 

a) Regulació d’avançament. M-3.2 

 

Línia blanca contínua de 0,10 m d’ample, adossada a la línia blanca discontínua de 0,10 m 

d’ample i traç de 3,5 m. Per a vies amb 60 km/h < VM < 100 km/h. La seva funció és separar els 

sentits de circulació i prohibir l’avançament als vehicles situats en el carril contigu a la marca 

contínua. 

 

 

3.2.4 Fletxes, marques transversals,inscripcions i zebrats 

 

 

a) Marques transversals discontínues. Ceda el paso. M-4.2 

 

Línia discontínua blanca de 0,4 m d’ample i traç de 0,80 m. Es disposa a l’ample del carril i 

indica que, excepte en circumstancies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle ni 

animal pot creuar-la, quan hagin de cedir el pas. 

 

b) Marques transversals contínues. Línia de parada. M-4.1 
 

Línia contínua blanca de 0,4 m d’ample. Es disposa a l’ample del carril i indica que, cap vehicle 

ni animal pot creuar-la. 

 

c) Inscripcions. Ceda el paso. M-6.5 
 

Senyal pintada abans de la línia de “cediu el pas”. Indica al conductor la obligació que té de 

cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada a la que s’aproximen, i de parar-se si es 

necessari davant la línia de “cediu el pas”. 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

Annex 12: Senyalització, abalisament i defenses.  7 
 

 

d) Inscripcions. Stop. 6.4 
 

Lletres pintades abans de la línia de detenció. Indica al conductor la obligació de detenir el seu 

vehicle davant una pròxima línia de parada o, si aquesta no existís, immediatament abans de la 

calçada a la que s’aproxima, i de cedir el pas als vehicles que circulin per aquesta calçada. 

 

e) Zebrat. M-7.1 

 

Les zones de la calçada marcades amb franges obliqües paral·leles emmarcades per una línia 

contínua, indiquen que cap vehicle pot penetrar en aquesta zona. La seva funció és augmentar 

la visibilitat de la zona de la calçada exclosa a la circulació de vehicles i al mateix temps indicar 

de quin costat hauran de desviar-se per evitar un obstacle. S’utilitzarà el zebrat M-7.1 al ser 

una via de VM > 60 km/h, i en concret la tipologia A, per a calçades amb circulació en doble 

sentit. 

 

f) Fletxes de direcció. M-5.1 

 

Fletxa pintada sobre la calçada dividida en carrils per marques longitudinals. Indica que tot 

conductor ha de seguir amb el seu vehicle el sentit o un dels sentits indicats en el carril pel que 

circula. 

 

 

3.3 Materials a utilitzar 

 

La pintura a utilitzar en la present obra serà de tipus termoplàstica en calent i reflectant amb 

microesferes de vidre per a les marques longitudinals i transversals (contínues i discontínues). 

Per a les marques superficials, zebrats, fletxes de retorn i inscripcions de “cediu el pas”, la 

pintura a utilitzar serà acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb 

microesferes de vidre. 
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4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

4.1 Normativa 

 

La senyalització vertical s’ha definit d’acord amb la següent normativa: 

 

- Instrucció 8.1-IC. “Senyalització Vertical”, de l’any 2000, de la Direcció General de 

Carreteres del Ministeri de Foment. 

- “Senyals Verticals de Circulació. Tom I. Característiques de les senyals”, març de 1992. 

- “Senyals Verticals de Circulació. Tom II. Catàleg i significat de les senyals”. Editada per 

la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment a Juny de 1992. 

- Reglament General de Circulació. Reial Decret 1428/2003 de 21 de desembre. 

 

S’ha realitzat una visita a obra amb la corresponent inspecció visual de la senyalització 

existent, proposant la substitució d’aquelles que es trobin en mal estat, la reubicació 

d’aquelles que no es trobin al lloc correcte, la retirada de les que no siguin necessàries, i la 

inclusió d’aquelles senyals que faltin d’acord als criteris de la normativa. 

 

S’han dibuixat les senyals al punt on s’han d’instal·lar, indicant el tipus de senyal, en els plànols 

de la planta de senyalització inclosos en el Document número 2. 

 

 

4.2 Criteris d’implantació 

 

4.2.1 Visibilitat fisiològica 

 

La distància a la qual s’ha de poder llegir una lletra o símbol d’una senyal és la corresponent a 

800 vegades l’alçada de la lletra màxima o del símbol utilitzat en la senyal. Aquesta distància  
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no pot ser inferior a la mínima necessària perquè un conductor que circuli a la velocitat de 

recorregut, no pugui veure el missatge. En cas contrari, s’augmentarà l’alçada de la lletra o 

símbol. 

 

4.2.2 Visibilitat geomètrica 

 

És la màxima distància mesurada sobre la carretera, en la qual la visual dirigida pel conductor 

cap a una senyal o cartell, es troba lliure d’obstacles que l’interceptin. Aquesta distància no pot 

ser inferior a la visibilitat fisiològica. En cas contrari, s’adoptaran mesures com: 

 

- Canviar la posició de la senyal o cartell. 

- Duplicar la senyal o cartell a l’altre costat de la carretera. 

- Suprimir, si és possible, els obstacles que interceptin el camp visual. 

 

4.2.3 Posició longitudinal 

 

Els senyals d’advertiment de perill s’han de col·locar entre 100 m i 250 m abans d’arribar a la 

secció on es troba el perill que anuncien, en funció de la visibilitat, disponibilitat d’espai i tipus 

de la maniobra necessària. 

 

Les demés senyals de circulació, les reglamentaries de prioritat, prohibició, restricció, obligació 

o indicació general, s’han col·locat a la secció on comença la seva aplicació, i amb reiteracions 

en el tram d’aplicació, d’algunes d’elles, segons regulació de la Normativa. 

 

4.2.4 Posició transversal 

 

Els senyals i cartells laterals es col·locaran de forma que el seu extrem més pròxim disti 

almenys 1,50 m de l’extrem de la calçada. 
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S’evitarà que uns senyals o cartells laterals pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

elements situats a prop de l’extrem de la plataforma. 

 

4.2.5 Alçada 

 

L’alçada de les senyals de circulació laterals serà d’1,50 m entre la vora inferior de la senyal i la 

vora de la calçada.  

 

L’alçada de les senyals d’orientació situades als marges de la plataforma serà de 2,20 m entre 

la vora inferior de la senyal i la vora de la calçada. Si la senyal d’orientació està situada sobre la 

plataforma, l’alçada entre la vora inferior d’aquesta i el paviment de trànsit serà de 5,5 m. 

 

4.2.6 Orientació 

 

Els senyals utilitzats en el marge de la plataforma es giraran lleugerament cap a fora amb un 

angle de 3° respecte de la normal a la línia que uneix el costat de la calçada enfront d’ells, i 

situats 150 m abans. 

 

Els cartells fletxa, s’orientaran perpendicularment a la visual del conductor al que vagi destinat 

el missatge, situats 50 m abans.  

 

4.2.7 Retroreflectància 

 

Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames, etc.) d’un senyal, cartell 

o panell complementari, excepte el color negre o blau obscur, hauran de ser reflexius en el seu 

color. Els nivells de retroreflectància utilitzats en el Present Projecte, segons el tipus 

d’element, són: 

 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

Annex 12: Senyalització, abalisament i defenses.  11 
 

 

- Senyals de codi    Nivell 1 i 2* 

- Cartells i panells complementaris Nivell 2 

* Nivell 2 per senyals de codi de tipus advertència de perill, prioritat i prohibició d’entrada. Per 

a la resta de senyals de codi, Nivell 1. 

El criteri per a la selecció es basa en la Taula 7 de la “Instrucció 8.1-IC / Señalización vertical”. 

 

 

4.3 Senyalització de codi  

 

La senyalització de codi adverteix al conductor de possibles perills, ordenant i regulant la 

circulació. S’ha intentat no recarregar l’atenció del conductor reiterant missatges evidents. A la 

vegada, s’ha intentat utilitzar el mínim número de senyals, de manera que el conductor pugui 

prendre amb comoditat les mesures adequades o efectuar les maniobres necessàries. 

 

4.3.1 Dimensions 

 

Les dimensions de les senyals utilitzades són: 

- Senyals triangulars  costat   900 mm 

- Senyals circulars  diàmetre  600 mm 

- Senyals octogonals  diàmetre  600 mm 

- Senyals quadrades  costat   600 mm 

- Senyals rectangulars  b · h   600 x 900 mm 
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4.3.2 Elements de suport 

 

Els elements de sustentació de les senyals s’han calculat en funció de les dimensions de la 

senyal (directament relacionat amb el tipus de via a la qual es troba situada), i pel número de 

senyals en cada pal. 

 

El tipus de suport a utilitzar en cada cas i les seves dimensions, ve definit en els plànols de 

senyalització corresponents al Document Número 2. 

 

4.3.3 Dimensionament de les fonamentacions 

 

Pel dimensionament de les fonamentacions de les senyals s’han tingut en consideració el cas 

més desfavorable del conjunt de senyals disposades en cada via. 

 

Les dimensions de les fonamentacions, apareixen definits en els plànols de detall de 

senyalització corresponents al Document Número 2. 

 

4.3.4 Materials 

 

En totes les senyals del codi s’utilitzarà acer galvanitzat. 

 

 

4.4 Senyals d’orientació 

 

Els senyals emprats en aquest projecte només són de localització. Es tracta de senyals de 

localització de poblat que incorporen sobre el mateix suport el senyal de limitació de velocitat. 

En aquest sentit, s’aprofitarà la senyal de localització de la població de Sudanell ja existent, i 

s’instal·larà la de Torres de Segre.  
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A més, aquestes senyals d’orientació poden indicar cursos d’aigua que travessen la carretera. 

Així doncs, s’instal·larà la senyal indicadora del Canal de Seròs. 

 

4.5 Tipologia de les senyals verticals 

 

Les senyals verticals projectades que apareixen en el tram de la Carretera de Torres de Segre a 

Sudanell són les següents: 

 

• Senyal R-1. “Cediu el pas”. Indica la obligació de cedir el pas a tots els vehicles que 

circulen per la via o rotonda a la que es pretén incorporar. 

• Senyal R-2. “Detenció obligatòria”. Obligació per a tot conductor de detenir el seu 

vehicle davant la pròxima línia de detenció o, si no existeix, immediatament abans de 

la intersecció, i cedir el pas en la mateixa als vehicles que circulen per la via a la que 

s’aproxima. 

• Senyal R-301. “Velocitat màxima”. Limita la velocitat màxima a la que es pot circular 

per la calçada. 

• Senyal R-305. “Avançament prohibit”. Prohibició d’avançar vehicles de motor que 

circulin pels carrils principals de la calçada i que no siguin ciclomotors o motocicletes 

de dues rodes sense sidecar, a partir del lloc on estigui situada la senyal i fins la 

pròxima senyal de “fi de prohibició d’avançament” o “fi de prohibicions”. 

• Senyal R-502. “Fi de la prohibició d’avançament”. Senyala el lloc des d’ on deixa de ser 

aplicable una anterior senyal de “avançament prohibit”. 

• Senyal P-1. “Intersecció amb prioritat”.  Proximitat d’una intersecció en la que té 

prioritat de pas el vehicle que circula per la calçada respecte a les altres. 

• Senyal P-13a. “Revolt perillós cap a la dreta”. Perill per la proximitat d’un revolt cap a 

la dreta. 

• Senyal P-13b. “Revolt perillós cap a l’esquerra”. Perill per la proximitat d’un revolt cap 

a l’esquerra. 

• Senyal P-14a. “Revolts perillosos cap a la dreta”. Perill per la proximitat d’una 

successió de revolts pròxims entre sí; el primer d’ells cap a la dreta. 
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5. ABALISAMENT 

 

Per projectar els sistemes d’abalisament, s’ha utilitzat la publicació de la Generalitat de 

Catalunya “Recomanacions d’abalisament a les Carreteres de la Generalitat de Catalunya”, de 

2007. Per seguir els criteris de disseny, també s’ha consultat  la Norma 8.1-IC/91 “Senyalització 

vertical”, publicat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

 

D’aquesta forma, es procedeix a adaptar el tram del projecte a la normativa vigent, tot salvant 

les mancances actuals. 

 

 

5.1 Tipologia de dispositius 

 

De la normativa anteriorment mencionada, s’han utilitzat els següents dispositius per tal 

d’establir l’abalisament de la carretera. 

 

Captafars retroreflectants sobre paviment 

Dispositius en forma de prisma, també anomenats “ulls de gat”, de guia òptica, capaços de 

reflectir la major part de llum incident, per tal de dirigir als usuaris de la carretera en les hores 

nocturnes o d’escassa visibilitat. Els captafars s’han disposat en els ramals dels enllaços, i en la 

zona zebrada situada a la sortida de la població de Torres de Segre, amb una separació entre 

ells de 3m. 

 

Captafars de barrera 

Es col·locaran en els llocs on hi hagi barrera de seguretat metàl·lica. Es tracta de reflectors de 

colors àmbar i blanc, que van situats a la dreta i a l’esquerra de la marxa respectivament, i van 

adossats a les barreres de seguretat de doble ona projectades. 
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Balisa cilíndrica 

Element d’abalisament de geometria generalment cilíndrica. Fabricat amb material flexible 

amb capacitat per a recuperar la seva forma inicial quan és sotmès a esforços deformants. La 

seva instal·lació es realitza fixant-la per la seva base. Les seves característiques de massa total i 

flexibilitat són tals que poden ser franquejades per un vehicle sense danys notables per 

aquest, mantenint-se en el lloc original després de l’impacte.  

 

 

6. DEFENSES 

 

6.1 Funció i normativa 

 

La funció de la barrera de seguretat és la de proporcionar un cert nivell de contenció a un 

vehicle fora de control perquè no caigui per un desnivell, col·lisioni contra una estructura o 

obstacle, tot dissipant l’energia cinètica del vehicle per tal que el nivell de deceleració patit 

pels ocupants del vehicle sigui tolerable.  

 

En la disposició de la barrera de seguretat, s’ha tingut en compte que la col·lisió contra el 

dispositiu de contenció pot originar un accident relativament greu, per la qual cosa només s’ha 

utilitzat en aquells casos en que es considera que l’accident resultant de col·lisionar contra 

l’element de contenció és menys greu que el que resultaria si aquest no hi estigués.  

 

 

Per a dur a terme la definició dels diferents dispositius de contenció a implantar, s’han tingut 

en compte les indicacions de les “Recomanacions sobre Sistemes de Contenció de Vehicles” 

(Ordre Circular 321/95 T y P), de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, i la 

seva posterior modificació establerta en l’Ordre Circular 6/2001. 
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6.2 Tipologia dels sistemes de defensa 

 

Al tractar-se la present obra d’una carretera en la qual no hi predominen desnivells ni talussos 

importants, ni trams de corbes especialment pronunciades, no es considera un tram perillós 

amb alt risc d’accidents, per la qual cosa la disposició de barreres de contenció al llarg del 

traçat és limitada. S’ha considerat que, en la major part dels punts, l’hipotètic accident produït 

per la col·lisió del vehicle contra l’element de contenció seria més greu que en el cas de que 

aquest element no hi fos.  

 

No es considera la opció de disposar barreres de protecció per a motoristes al llarg del traçat, 

al no existir cap tram amb corbes perilloses de radi inferior a 200 m (segons estipula la 

Normativa) que puguin provocar accidents considerats greus.  

 

Les barreres i ampits metàl·lics a disposar en el tram de la nova variant corresponent al pont 

sobre el Canal de Seròs, no són objecte del present Projecte, ja que aquest es centra en el 

condicionament i millora del ferm de la carretera i en la definició del traçat d’aquesta nova 

variant. Així doncs, en el present Annex no s’ha especificat ni la tipologia ni la disposició dels 

elements de contenció corresponents al mencionat pont de nova construcció.  

 

Així doncs, els elements de defensa disposats en el present Projecte, d’acord amb els criteris 

establerts en la normativa anteriorment indicada, són els següents: 

 

 

• BMSNA4/120b 

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, galvanitzada en calent, amb tanca de 

secció de doble ona, i pal tubular de 120 mm cada 4 m. Tenen el corresponent abatiment 

inicial i final de 12 m. Per a casos d’accident de caràcter normal, segons la Norma. S’ha utilitzat 

en trams per protecció de senyals i drenatge longitudinal, i per corba mínimament 

pronunciada. 
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• BMSNC2/120a 

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, galvanitzada en calent, amb dues 

tanques sobreposades de secció de doble ona, i pal tubular de 120 mm cada 2 m. Per a casos 

d’accidents considerats greus. S’ha utilitzat en la zona corresponent al pont sobre la Autopista, 

en el qual ja hi han barreres existents, però aquestes es substituiran per les noves.  

 

• PMC2/10e 

Ampit metàl·lic amb tres travesseres de perfil tubular, i una separació dels suports cada 2,50 

m.  Es col·loca als marges de taulers de ponts, viaductes i altres obres de pas. Es disposarà al 

pont sobre l’Autopista, en el qual ja hi ha proteccions exteriors, però aquestes es substituiran 

per les noves, que compleixen la normativa actual. 
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1. OBJECTE D’ESTUDI 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al “Projecte constructiu de condicionament i 

millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte la prevenció de riscos 

d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 

 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1. Descripció de l’obra 

Segons el previst en el Pla d’Obra, els treballs s’inicien amb el replanteig i demolicions de 

paviments existents, així com també la demolició del pont sobre el Canal de Seròs, degut a la 

definició d’una nova variant de traçat en aquest tram, que també s’inclou en el present projecte. 

En aquesta primera fase, s’hauran de seguir les recomanacions referents a aquest apartat del 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

A continuació , el Projecte preveu la reposició del ferm existent de la carretera, degut al mal 

estat en que es troba. Així doncs, es durà a terme una estabilització  del paquet de ferm de 

graves juntament amb el paviment existent, amb un aportació de ciment.  
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Es disposarà posteriorment, la nova capa de rodament composta per mescla bituminosa en 

calent.  

 

Es durà a terme, paral·lelament la neteja i restitució de les cunetes de terres existents, degut a 

que l’abundància de materials sedimentats impedeixen l’evacuació satisfactòria de les aigües 

recollides pel tram de carretera. 

 

D’altra banda, es procedirà també a la senyalització de la via, incloent aquesta actuació la 

instal·lació de senyals i marques vials necessàries i la reposició dels elements de seguretat i 

senyalització que no compleixin la normativa actual. 

 

Anàlogament doncs, s’hauran de tenir en compte les directrius en matèria de Seguretat i Salut 

que marquen el present Document en les restants unitats d’obra previstes en el Projecte, que 

cronològicament, segons el Pla d’Obra, són la realització de la pavimentació dels carrers, 

senyalització, i finalment, els acabats i detalls. 

 

2.2. Situació 

Emplaçament:  Carretera local de Torres de Segre a Sudanell 

Població:    Torres de Segre – Sudanell 

 

2.3. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, excloses les Despeses Generals i el Benefici Industrial, és de 8877,84 € (vuit mil vuit-

cents vuitanta-set euros amb vuitanta-quatre cèntims). 
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2.4. Termini d’execució 

El termini d’execució previs de l’obra és de 3 mesos. 

 

 

2.5. Personal previst 

Es preveu un nombre aproximat de 15 persones per a l’execució de la obra. 

 

 

3. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

 

• Cap de colla 

• Oficial 1ª 

• Oficial 1ª paleta 

• Oficial 1ª muntador 

• Ajudant 

• Manobre 

• Manobre especialista 

 

4. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS, I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 

 

Subbase i base, ferms i paviments 

• Maquinària d’estesa i compactació 

• Camions de trabuc 

• Pavimentadores 

• Estabilitzadores 

• Regs 

• Eines manuals 
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Demolicions i enderrocs 

• Maquinària de càrrega 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Màquina fresadora 

 

 

Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

• Recobriments 

• Grues 

• Maquinària d’excavació 

• Eines manuals 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

• Formigoneres 

• Col·locació paviments 

• Prefabricats 

• Camions 

• Grues 

• Eines manuals 

 

 

5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

QUE PODEN SER EVITATS 

 

Subbase i base, ferms i paviments 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 
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• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Cremades per utilització de productes bituminosos 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Demolicions i enderrocs 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 

•    Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

• Cops i/o atrapaments amb elements suspesos (tubs, encofrats, etc.) i ensorrament de 

tubs aplegats 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

 

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Interferències amb línies elèctriques, telefòniques, serveis municipals, enllumenat, etc. 

•    Electrocucions amb línies elèctriques 

• Pols per circulació de vehicles o vent 

•    Esquitxades de formigó  

•    Causticacions 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 
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Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

• Col·lisió de màquines o vehicles 

•    Cremades amb bufador 

• Sorolls 

• Projecció de partícules als ulls 

 

Maquinària de moviment de terres 

• Bolcades 

• Caiguda d'objectes sobre l'operari 

• Incendis 

 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 

• Vapors de l'asfalt 

 

Camió formigonera 

• Eccemes, causticacions i dermatosis 

• Esquitxades als ulls 

 

Camió de trabuc 

• Incendis 

• Caiguda per cantells de talús 

• Col·lisions 

• Bolcades 

 

Retroexcavadora 

• Bolcades 
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Grues automòbils 

• Bolcades 

• Atrapaments 

• Caiguda de la càrrega 

 

Maquinària de compactació 

• Bolcades 

• Caiguda per cantells de talussos 

• Col·lisions 

 
 

6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA 

QUE NO PODEN ELIMINAR-SE 

 

Subbase i base, ferms i paviments 

•    Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

•    Atropellaments per màquines o vehicles 

•    Vibracions 

 

Demolicions i enderrocs 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 
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• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

•   Atrapaments i cops amb la retroexcavadora 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

• Vibracions 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

• Picades i Talls 

• Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 

• Cops i atrapaments 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

 

Maquinària de moviment de terres 

• Atropellaments 

• Relliscades al pujar o baixar 

 

Maquinària d'estesa de paviment asfàltic 

• Atropellaments 

• Bolcades 

• Col·lisions 

• Relliscades al pujar o baixar 

• Atrapaments 

 

Camió formigonera 

• Atrapaments 

• Atropellaments 

• Relliscades 

• Cops amb les caneletes de descàrrega 
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Camió de trabuc 

• Relliscades 

• Atropellaments 

 

Retroexcavadora 

• Cops i aixafaments durant el moviment de gir 

• Relliscades 

• Atrapaments 

• Projecció de pedres sobre l'operari 

• Atropellaments 

 

Grues automòbils 

• Atrapaments 

 

Maquinària de compactació 

• Atrapaments 

• Relliscades al pujar o baixar 

 

 

7. RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Degut a la localització de l’obra, situada en un carrer consolidat com és el carrer Pla d’Urgell, amb 

la presència d’habitatges, i sent un dels carrers més importants del barri de la Bordeta, amb la 

presència de trànsit, etc., es preveu trànsit peatonal i trànsit rodat en la proximitat a l’obra. 

 

Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de rases i 

pous. Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 

vehicles. 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

 

Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria  11 
 

 

Deguts a la construcció de les noves xarxes d’enllumenat, reg, i clavegueram. 

 

8. ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 

 

8.1. Proteccions individuals 

Casc: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 

Ulleres: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin esllavissar-se partícules 

agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic. 

Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals el 

nivell de pols sigui apreciable. 

Pantalles contra projecció de partícules: en esmolat o tall de material metàl·lic. 

Cinturons de seguretat: quan es treballa a un nivell superior al del sòl, i si no existís cap altre 

tipus de protecció. 

Davantal de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 

Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre's en condicions 

meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 

Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de treballar en 

sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 

Botes de seguretat: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. 

Botes aïllants: pel personal que treballa en conduccions elèctriques. 

 

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzarà, a més a més, 

protectors auditius, guants de goma fina, guants de cuir i guants dielèctrics. 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

 

Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria  12 
 

 

8.2. Proteccions col·lectives  

• Pòrtics protectors de línies elèctriques, en la circulació de camions i maquinària sota dites 

línies. 

• Tanques de limitació i protecció 

• Senyals de trànsit 

• Senyals de seguretat 

• Cinta d’abalisament 

• Protecció, xarxa anticaiguada 

• Topalls de desplaçament de vehicles i retrocés en abocament de terres per camions de 

trabuc. 

• Abalisament enllumenat 

• Extintors 

• Interruptors diferencials 

• Preses de terra 

• En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

 

 

Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i senyalitzar 

adequadament. Si la seva profunditat és major de 1.50 metres, s'hauran d'estudiar les 

possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran 

d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part 

més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el 

corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra 

mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, 

connectada amb una pica ben humida. 

 

Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de 4 metres. 
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S’hauran d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 

seva correcció si procedís. 

 

 

8.3. Prevenció específica 

• Cops i atrapaments per demolicions 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de 

mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris 

inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les 

demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 

 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 

evitar riscs. 

 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i 

portàtils, prohibint la presència de personal. 

 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 

personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 

enrere. 
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En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els 

treballs en calçades i vorades de la mateixa. El personal que treballi en els enllaços i cruïlles 

utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 

 

• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 

l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

 

• Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 

• Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 

prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 

seguretat. Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell 

de seguretat. 
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Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 

protegides. 

 

• Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’abalisament. 

 

De la mateixa manera es col·locarà perimetralment al pas superior, fins que no s’hagi instal·lat la 

barrera antibandàlica, una malla de protecció de caiguda d’objectes i salvavides. 

 

A més tot operari que treballi en el pont, durant la seva execució i que pugui córrer algun tipus 

de risc de caiguda anirà equipat amb un sistema d’arnès 

 

• Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. Per a la cruïlla 

de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a cabines plaques 

antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat. 

  

• Caigudes d'objectes 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i 

pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra. 

 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 

prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
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Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 

corresponent sòcol. Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. Quan el 

personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

 

• Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 

(300 mA) i presa de terra. 

 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 

diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa 

de terra. 

 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 

• Eccemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 

fossars, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. Els encarregats dels líquids 

desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 

• Projecció de partícules 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 - En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
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 - Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

 - Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

 - Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

• Cremades 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. Els operaris encarregats de la 

bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la 

calor que els arribi als peus. 

 

• Incendis – Explosions 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 

serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 

 

Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 

 

• Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 

operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 

trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

 

• Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs 

amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

 

Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Memòria  18 
 

 

• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 

gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

 

• Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 

 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 

acústiques. 

 

• Ensorraments d'excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 

ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon 

al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el 

risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 

• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 

utilitzaran caretes. 

 

• Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
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• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 

augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies 

elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

 

Dites rases s’hauran de senyalitzar i protegir adequadament per a informació dels ciutadans, 

acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill 

 

 

8.4. Formació 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i 

salut que s’hauran d’adoptar en el treball, així com de la obligatorietat que tenen de complir-les. 

 

Abans de començar el treball s’haurà de comprovar que cada operari coneix perfectament l'ús 

de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les 

persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per 

garantir el citat fi. 

 

 

8.5. Serveis sanitaris i primers auxilis 

• Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ 

al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si  

no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
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• Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

• Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on s’hauran de 

traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 

accidentats als centres d'assistència. 

 

8.6. Serveis comuns 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. El vestuari disposarà 

de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 

menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 
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9. PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent., i es col·locaran cartells 

que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

 

Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, 

que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de les indústries 

existents. 

 

10. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a 

variacions al llarg de l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. 

Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres. 

 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent, i es col·locaran cartells 

que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

 

11. SIGNATURES 

 

Lleida, Juliol de 2012 

L’autor del Projecte: 

 

 

Manuel Alférez Benítez 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1: Justificació de preus 

 



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,66h Oficial 1aA0121000

 €15,69h PeóA0140000

 €16,11h Peón especialistaA0150000

 €18,70h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,93u Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €1,08u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

B144D205

 €1,27u Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

B1452210

 €22,79u Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, cunya amortiguadora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN 20347

B1465275

 €54,59u Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajustament,
element dorsal d'enganxament d'arnès anti caiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarratge compost per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361,
UNE-En 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

B147D102

 €12,38u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €7,62u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-En 340

B1483243

 €18,12u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-En 471

B1485800

 €23,65u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-En 340 i UNE-En 471

B148F700

 €3,01u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb vores i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, amb color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAA007

 €6,16u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb vores amb color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAB115
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,17u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per a ser
vista fins a 35 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

BBBAC013

 €13,31u cartell explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

BBBAD004

 €6,24u cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 3 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

BBBAD017

 €8,04u cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

BBBAD025

 €9,77u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb la vora negra,
costat major de 41 cm. amb cartell explicatiu rectangular, per
a ser vista desde 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

BBBAF004

 €0,22m Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc
alternats

BBC1B000

 €245,40mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m
de panell d'acer i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lames d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
fontanería, 1 lavabo col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques
turques, 2 duches, mirall, i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

BQU1531A

 €171,16mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m
de panell d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €160,24mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de
panell d'acer lacat i aïllament de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques
d'aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

BQU1H53A

 €53,41u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m

BQU22303

 €46,86u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500

 €47,38u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500

 €109,20u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €87,00u Forn microones per a calentar menjars, per a 2 usosBQU2E002

 €52,91u Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactatBQU2GF00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €114,00u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €75,54u Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el
contingut establert en la ordenança general de seguiretat i
salut en el treball

BQUA3100

 €20,45u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm BQUACCJ0

 €34,63u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €198,10u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,23u Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,930005,930001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000

0,296505,00%DESPESES INDIRECTES

6,22650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,29u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,299505,00%DESPESES INDIRECTES

6,28950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,69u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,9400014,940001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000

0,747005,00%DESPESES INDIRECTES

15,68700COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,13u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,080001,080001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

u

Subtotal... 1,08000 1,08000

COST DIRECTE 1,08000

0,054005,00%DESPESES INDIRECTES

1,13400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33u Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

H1452210 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,270001,270001,000B1452210 =xParell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,27000 1,27000

COST DIRECTE 1,27000

0,063505,00%DESPESES INDIRECTES

1,33350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,93u Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, cunya amortiguadora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN 20347

H1465275 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,7900022,790001,000B1465275 =xParell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, cunya amortiguadora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN 20347

u

Subtotal... 22,79000 22,79000

COST DIRECTE 22,79000

1,139505,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

23,92950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,32u Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajustament,
element dorsal d'enganxament d'arnès anti caiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarratge compost per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361,
UNE-En 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

H147D102 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

54,5900054,590001,000B147D102 =xSistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajustament,
element dorsal d'enganxament d'arnès anti caiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarratge compost per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361,
UNE-En 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

u

Subtotal... 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000

2,729505,00%DESPESES INDIRECTES

57,31950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,00u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,3800012,380001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Subtotal... 12,38000 12,38000

COST DIRECTE 12,38000

0,619005,00%DESPESES INDIRECTES

12,99900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,00u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-En 340

H1483243 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,620007,620001,000B1483243 =xPantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-En 340

u

Subtotal... 7,62000 7,62000
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COST DIRECTE 7,62000

0,381005,00%DESPESES INDIRECTES

8,00100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,03u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-En 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,1200018,120001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-En 471

u

Subtotal... 18,12000 18,12000

COST DIRECTE 18,12000

0,906005,00%DESPESES INDIRECTES

19,02600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,83u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-En 340 i UNE-En 471

H148F700 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,6500023,650001,000B148F700 =xParell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-En 340 i UNE-En 471

u

Subtotal... 23,65000 23,65000

COST DIRECTE 23,65000

1,182505,00%DESPESES INDIRECTES

24,83250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,37h Brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,66000/R 17,660001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 33,35000 33,35000

0,333501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,68350

1,684185,00%DESPESES INDIRECTES

35,36768COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €112,37u Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,96000/R 17,660006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 105,96000 105,96000

1,059601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,01960

5,350985,00%DESPESES INDIRECTES

112,37058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,64h Formació en Seguretat i Salut pels riscos específics de l'obraH16F1004 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 15,69000 15,69000

0,156901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,84690

0,792355,00%DESPESES INDIRECTES

16,63925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,64h Presència en el lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,70000/R 18,700001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 18,70000 18,70000

COST DIRECTE 18,70000

0,935005,00%DESPESES INDIRECTES

19,63500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,35u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb vores i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, amb color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA007 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 15,69000 15,69000
Materials:
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3,010003,010001,000BBBAA007 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre

sobre fons blanc, de forma circular amb vores i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, amb color
vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

6,240006,240001,000BBBAD017 =xcartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 3 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

u

Subtotal... 9,25000 9,25000

0,156901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,09690

1,254855,00%DESPESES INDIRECTES

26,35175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,55u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb vores amb color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 15,69000 15,69000
Materials:

6,160006,160001,000BBBAB115 =xSenyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb vores amb color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

8,040008,040001,000BBBAD025 =xcartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

u

Subtotal... 14,20000 14,20000

0,156901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,04690

1,502355,00%DESPESES INDIRECTES

31,54925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,37u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per a ser
vista fins a 35 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC013 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 15,69000 15,69000
Materials:
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11,1700011,170001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per a ser
vista fins a 35 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

u

Subtotal... 11,17000 11,17000

0,156901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,01690

1,350855,00%DESPESES INDIRECTES

28,36775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,87u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb la vora negra,
costat major de 41 cm. amb cartell explicatiu rectangular, per
a ser vista desde 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 15,69000 15,69000
Materials:

13,3100013,310001,000BBBAD004 =xcartell explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

u

9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb la vora negra,
costat major de 41 cm. amb cartell explicatiu rectangular, per
a ser vista desde 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

u

Subtotal... 23,08000 23,08000

0,156901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,92690

1,946355,00%DESPESES INDIRECTES

40,87325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,06m Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78450/R 15,690000,050A0140000 =xPeóh

Subtotal... 0,78450 0,78450
Materials:

0,220000,220001,000BBC1B000 =xCinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc
alternats

m

Subtotal... 0,22000 0,22000
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0,007851,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,01235

0,050625,00%DESPESES INDIRECTES

1,06296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,67mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m
de panell d'acer i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lames d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
fontanería, 1 lavabo col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques
turques, 2 duches, mirall, i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

245,40000245,400001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m
de panell d'acer i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lames d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
fontanería, 1 lavabo col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques
turques, 2 duches, mirall, i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

mes

Subtotal... 245,40000 245,40000

COST DIRECTE 245,40000

12,270005,00%DESPESES INDIRECTES

257,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,72mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m
de panell d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

171,16000171,160001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m
de panell d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 171,16000 171,16000

COST DIRECTE 171,16000

8,558005,00%DESPESES INDIRECTES
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179,71800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,25mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de
panell d'acer lacat i aïllament de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques
d'aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

160,24000160,240001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de
panell d'acer lacat i aïllament de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques
d'aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

mes

Subtotal... 160,24000 160,24000

COST DIRECTE 160,24000

8,012005,00%DESPESES INDIRECTES

168,25200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,30u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92250/R 15,690000,250A0140000 =xPeóh

Subtotal... 3,92250 3,92250
Materials:

53,4100053,410001,000BQU22303 =xArmari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m

u

Subtotal... 53,41000 53,41000

0,098062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,43056

2,871535,00%DESPESES INDIRECTES

60,30209COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,83u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35350/R 15,690000,150A0140000 =xPeóh

Subtotal... 2,35350 2,35350
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Materials:

11,7150046,860000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,71500 11,71500

0,058842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,12734

0,706375,00%DESPESES INDIRECTES

14,83370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,35u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49150/R 15,690000,350A0140000 =xPeóh

Subtotal... 5,49150 5,49150
Materials:

11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu

Subtotal... 11,84500 11,84500

0,137292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,47379

0,873695,00%DESPESES INDIRECTES

18,34748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,57u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49150/R 15,690000,350A0140000 =xPeóh

Subtotal... 5,49150 5,49150
Materials:

109,20000109,200001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 109,20000 109,20000

0,137292,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,82879

5,741445,00%DESPESES INDIRECTES

120,57023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,22u Forn microones per a calentar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80550/R 16,110000,050A0150000 =xPeón especialistah
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Subtotal... 0,80550 0,80550
Materials:

87,0000087,000001,000BQU2E002 =xForn microones per a calentar menjars, per a 2 usosu

Subtotal... 87,00000 87,00000

0,020142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,82564

4,391285,00%DESPESES INDIRECTES

92,21692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,24u Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactat,
col·locat i amb desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56900/R 15,690000,100A0140000 =xPeóh

Subtotal... 1,56900 1,56900
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactatu

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,039232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,51822

2,725915,00%DESPESES INDIRECTES

57,24414COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,70u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

114,00000114,000001,000BQUA1100 =xFarmaciola d'armari, amb el contingut establert en
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 114,00000 114,00000

COST DIRECTE 114,00000

5,700005,00%DESPESES INDIRECTES

119,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,32u Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el
contingut establert en la ordenança general de seguiretat i
salut en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

75,5400075,540001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a subministrar una farmaciola amb el
contingut establert en la ordenança general de seguiretat i
salut en el treball

u



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 75,54000 75,54000

COST DIRECTE 75,54000

3,777005,00%DESPESES INDIRECTES

79,31700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,47u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm HQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,4500020,450001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm u

Subtotal... 20,45000 20,45000

COST DIRECTE 20,45000

1,022505,00%DESPESES INDIRECTES

21,47250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,36u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

34,6300034,630001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 34,63000 34,63000

COST DIRECTE 34,63000

1,731505,00%DESPESES INDIRECTES

36,36150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,01u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

198,10000198,100001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 198,10000 198,10000

COST DIRECTE 198,10000

9,905005,00%DESPESES INDIRECTES

208,00500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,64h Mà d'obra per a la llimpiesa i conservació de les
instal·lacions

HQUZM000 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

15,69000/R 15,690001,000A0140000 =xPeóh

Subtotal... 15,69000 15,69000

0,156901,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,84690

0,792355,00%DESPESES INDIRECTES

16,63925COST EXECUCIÓ MATERIAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2: Fitxes d’avaluació de riscs 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

 

Apèndix 2: Fitxes d’avaluació de riscs  1 
 

 
  

G01.G01 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 

(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 

 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 

 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 

 

Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
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25 

 

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 

 

2 

 

2 

 

3 

 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 

l'estructura 

3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 
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I0000060 

 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

 

14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

G01.G02 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, 

DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 

 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 

 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

 

9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 

13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  

 

G02 PAVIMENTS 

G02.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
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Situació: 

 

TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS... 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  

DEL TALÚS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les  

 

proteccions 

1 

 

 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

 

I0000015 

 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

 

2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

  

 

 

  

G03 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

G03.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES 

DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
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Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

 

Apèndix 2: Fitxes d’avaluació de riscs  9 
 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

 

25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

G4 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

G04.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I 
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DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 

GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  

 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 

25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 

I0000045 Formació 10 /11 /13 

/15 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

 

I0000065 

 

Evitar procés de soldadura a l'obra 

 

15 

I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 

peces amb calor 

15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

 

Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 

l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 

discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més 

antiga. 

 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997). 

• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 

• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

• "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 

21-07-1986). 

• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial Decret 

1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 

• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 

Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 

• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). 

Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-

03-1971). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-

1971). 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971). 
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• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 

5/7/8/9-09-1970). 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de 

novembre). 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres 

Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que 

puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 

 

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no 

coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

2. CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data 

de lliurament. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fos 

concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. Aquelles peces 

que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

 



  Autor: Manuel Alférez Benítez 
 Projecte: Millora i condicionament de la carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida) 
 

 

 

Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions 4 
 

 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 

 

2.1. Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de 

Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat.  

 

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequades a les 

seves respectives prestacions. 

 

 

2.2. Proteccions personals 

• Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans 

horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 

 

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, 

la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre cúbic. 

 

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 0.15 

centímetres cúbics. 

 

Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil 

metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del plànol del 

plafó. 
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Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que 

pugui formar-se una tanca contínua. 

 

• Senyals de Seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE núm. 162, 

del 8 de juliol). Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc. 

 

• Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 

senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa. 

 

• Interruptors i relès diferencials 

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 mA, i per 

a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima 

de 25 Volts. 

 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 

 

Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent quan la 

intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat nominal de defecte. 

 

• Posta a terra 

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament Electrotècnic per 

a Baixa Tensió. 
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• Pòrtics limitadors de gàlib 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

 

• Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 

clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 

 

• Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb garantia, la 

funció protectora per a la que estan previstes. 

 

• Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes 

 

Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord 

amb la seva funció protectora. 

 

• Baranes 

Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a nivell 

superior o lateral. 

 

L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana i sòcol 

estarà protegit per una bancada longitudinal. 

 

L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts tallades o 

punxents, que puguin causar ferides. 
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El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 

 

• Extintors 

Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada sis 

mesos com a màxim. 

 

• Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 

d'electrocució. 

 

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

3.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de 

seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant 

l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar per 

tal de evitar-los. 

 

3.2. Servei mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
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4. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció 

Facultativa assumirà les seves funcions. 

 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

 

 

5. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 

autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra. 

 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 

l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra 

per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma 

coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació 

d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels  
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mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 

puguin accedir a l’obra. 

 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 

matèria de seguretat i salut no sigui necessària.  

 

6. VIGILANTS DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, o un 

Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, 

serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El Vigilant de Seguretat tindrà al seu 

càrrec les següents missions: 

 

Promoure l’ interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el Treball. 

 

Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de 

perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, al seu 

judici, puguin adoptar-se. 

 

Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i 

comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, 

amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

 

Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. Així 

mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la 

immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués requerir. 
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Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi 

en l'Empresa. 

 

7. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

 

8. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. El vestuari disposarà 

de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 

menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 
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AMIDAMENTS 

 



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 120834 H144D205

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

5 H1452210

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, cunya amortiguadora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
20347

6 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajustament, element dorsal d'enganxament d'arnès anti caiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarratge compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361, UNE-En
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

7 H147D102

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors8 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-En 340

9 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-En 340 i UNE-En 47110 H148F700

Euro



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de millorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-En 47111 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

h Brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions2 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb vores i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, amb color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb vores amb color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per a ser vista fins a 35 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC013

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb la vora negra, costat
major de 41 cm. amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs.

6 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTARCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m de panell d'acer i aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat, amb instal·lació de fontanería, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques turques, 2 duches, mirall, i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m de panell d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de panell d'acer lacat i aïllament de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques d'aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.

3 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactat, col·locat i amb desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a calentar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Mà d'obra per a la llimpiesa i conservació de les instal·lacions10 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
INSTAL·LACIONS MÈDIQUESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el contingut establert en la ordenança general de seguiretat i salut
en el treball

2 HQUA3100

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm 3 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
FORMACIÓ I REUNIONSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut pels riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones2 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

h Presència en el lloc de treball de recursos preventius3 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme4 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic5 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,23uH1411111 Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €6,29uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €15,69uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 3

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1,13uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 4

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €1,33uH1452210 Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 5

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €23,93uH1465275 Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
cunya amortiguadora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 20347

P- 6

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €57,32uH147D102 Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajustament, element dorsal
d'enganxament d'arnès anti caiguda i sivella, incorporat a un element d'amarratge compost per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361, UNE-En 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

P- 7

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €13,00uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 8
(TRETZE EUROS)

 €8,00uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-En 340

P- 9

(VUIT EUROS)

 €19,03uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-En
471

P- 10

(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €24,83uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-En 340 i
UNE-En 471

P- 11

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €35,37hH15Z1001 Brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccionsP- 12
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €112,37uH16F1003 Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 personesP- 13
(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €16,64hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut pels riscos específics de l'obraP- 14
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,64hH16F3000 Presència en el lloc de treball de recursos preventiusP- 15
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €26,35uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
vores i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, amb color vermell, diàmetre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,55uHBBAB115 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
vores amb color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €28,37uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per a ser vista fins a 35 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €40,87uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb la vora negra, costat major de 41 cm. amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista desde
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

P- 19

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €1,06mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòsP- 20
(UN EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €257,67mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m de panell d'acer i aïllament de poliuretà
de 35 mm d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de fontanería, 1 lavabo col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques turques, 2
duches, mirall, i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 21

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €179,72mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m de panell d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 22

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €168,25mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de panell d'acer lacat i aïllament de 35
mm d'espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques
d'aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

P- 23

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €60,30uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 24

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €14,83uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €18,35uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 26
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €120,57uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 27
(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €92,22uHQU2E001 Forn microones per a calentar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 28
(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €57,24uHQU2GF01 Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactat, col·locat i amb desmuntatge inclòsP- 29
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €119,70uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 30

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €79,32uHQUA3100 Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el contingut establert en la ordenança
general de seguiretat i salut en el treball

P- 31

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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 €21,47uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm P- 32
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €36,36uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 33
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €208,01uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 34
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

 €16,64hHQUZM000 Mà d'obra per a la llimpiesa i conservació de les instal·lacionsP- 35
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Lleida, Juny de 2012

L´autor del Projecte:

                                                           

Manuel Alférez Benítez

Graduat en Enginyeria de la Construcció



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

 



Pressupost de Seguretat i Salut del projecte de mil lorade la Carretera de Torres de Segre a Sudanell

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè amb un pes màxim
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €6,23

B1411111 Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè amb un pes màxim
de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,93000

Altres conceptes 0,30 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,29

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,99000

Altres conceptes 0,30 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 3  €15,69

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,94000

Altres conceptes 0,75 €

uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

P- 4  €1,13

B144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 €1,08000

Altres conceptes 0,05 €

uH1452210 Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors de la mà de pell
flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 5  €1,33

B1452210 Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors de la mà de
pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

 €1,27000

Altres conceptes 0,06 €

uH1465275 Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, cunya amortiguadora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 20347

P- 6  €23,93

B1465275 Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, cunya amortiguadora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 20347

 €22,79000

Altres conceptes 1,14 €

uH147D102 Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajustament, element dorsal d'enganxament d'arnès anti
caiguda i sivella, incorporat a un element d'amarratge compost per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361, UNE-En 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 7  €57,32

B147D102 Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajustament, element dorsal d'enganxament d'arnès
anti caiguda i sivella, incorporat a un element d'amarratge compost per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-En 361, UNE-En 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

 €54,59000

Altres conceptes 2,73 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 8  €13,00

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €12,38000
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Altres conceptes 0,62 €

uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-En 340

P- 9  €8,00

B1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-En 340

 €7,62000

Altres conceptes 0,38 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-En 471

P- 10  €19,03

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-En 471

 €18,12000

Altres conceptes 0,91 €

uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons
UNE-En 340 i UNE-En 471

P- 11  €24,83

B148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats
segons UNE-En 340 i UNE-En 471

 €23,65000

Altres conceptes 1,18 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccionsP- 12  €35,37

Altres conceptes 35,37 €

uH16F1003 Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 personesP- 13  €112,37

Altres conceptes 112,37 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut pels riscos específics de l'obraP- 14  €16,64

Altres conceptes 16,64 €

hH16F3000 Presència en el lloc de treball de recursos preventiusP- 15  €19,64

Altres conceptes 19,64 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb vores i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, amb color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 16  €26,35

BBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb vores i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, amb color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

 €3,01000

BBBAD017 cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

 €6,24000

Altres conceptes 17,10 €

uHBBAB115 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb vores amb color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 17  €31,55

BBBAB115 Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb vores amb color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

 €6,16000

BBBAD025 cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

 €8,04000

Altres conceptes 17,35 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per a ser vista fins a 35 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 18  €28,37
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BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per a ser vista fins a 35 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

 €11,17000

Altres conceptes 17,20 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb la vora negra, costat major de 41 cm. amb cartell
explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

P- 19  €40,87

BBBAD004 cartell explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs.

 €13,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb la vora negra, costat major de 41 cm. amb cartell
explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs.

 €9,77000

Altres conceptes 17,79 €

mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

P- 20  €1,06

BBC1B000 Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc alternats  €0,22000
Altres conceptes 0,84 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m de panell d'acer i
aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
fontanería, 1 lavabo col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques turques, 2 duches,
mirall, i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 21  €257,67

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m de panell d'acer i
aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
fontanería, 1 lavabo col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques turques, 2 duches,
mirall, i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €245,40000

Altres conceptes 12,27 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m de panell d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 22  €179,72

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m de panell d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlinc, amb instal·lació elèctric a, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €171,16000

Altres conceptes 8,56 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de panell d'acer
lacat i aïllament de 35 mm d'espessor, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques d'aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

P- 23  €168,25

BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de panell d'acer
lacat i aïllament de 35 mm d'espessor, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lames d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlic, amb instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques d'aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.

 €160,24000

Altres conceptes 8,01 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €60,30

BQU22303 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m  €53,41000
Altres conceptes 6,89 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €14,83

BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos  €11,71500
Altres conceptes 3,12 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €18,35

BQU27500 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €11,84500
Altres conceptes 6,51 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 27  €120,57

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €109,20000
Altres conceptes 11,37 €

uHQU2E001 Forn microones per a calentar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 28  €92,22

BQU2E002 Forn microones per a calentar menjars, per a 2 usos  €87,00000
Altres conceptes 5,22 €

uHQU2GF01 Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactat, col·locat i amb
desmuntatge inclòs

P- 29  €57,24

BQU2GF00 Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactat  €52,91000
Altres conceptes 4,33 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 30  €119,70

BQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €114,00000

Altres conceptes 5,70 €

uHQUA3100 Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el contingut establert
en la ordenança general de seguiretat i salut en el treball

P- 31  €79,32

BQUA3100 Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el contingut establert
en la ordenança general de seguiretat i salut en el treball

 €75,54000

Altres conceptes 3,78 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm P- 32  €21,47

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm  €20,45000
Altres conceptes 1,02 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 33  €36,36

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €34,63000
Altres conceptes 1,73 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 34  €208,01

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €198,10000
Altres conceptes 9,91 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a la llimpiesa i conservació de les instal·lacionsP- 35  €16,64
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, anti cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 (P - 1)

15,0006,23 93,45

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

15,0006,29 94,35

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
 (P - 3)

10,00015,69 156,90

4 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

 (P - 4)

15,0001,13 16,95

5 H1452210 u Parell de guants de tacte per a us genera, amb palmell i dors de
la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció
elàstica al canell (P - 5)

15,0001,33 19,95

6 H1465275 u Parell de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, cunya amortiguadora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 20347 (P - 6)

15,00023,93 358,95

7 H147D102 u Sistema anti caiguda compost per un arnès anti caiguda, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajustament, element dorsal
d'enganxament d'arnès anti caiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarratge compost per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE-En 361, UNE-En 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 354
 (P - 7)

5,00057,32 286,60

8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
 (P - 8)

15,00013,00 195,00

9 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-En 340 (P - 9)

15,0008,00 120,00

10 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-En 340 i UNE-En 471
 (P - 11)

15,00024,83 372,45

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-En 471
 (P - 10)

5,00019,03 95,15

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.809,75

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs
 (P - 20)

160,0001,06 169,60

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les 50,00035,37 1.768,50

Euro
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proteccions
 (P - 12)

3 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb vores i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, amb color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista
fins a 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
 (P - 16)

2,00026,35 52,70

4 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb vores amb color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
 (P - 17)

2,00031,55 63,10

5 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per a ser vista fins a
35 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

2,00028,37 56,74

6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb la vora negra, costat major de
41 cm. amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista desde 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs.
 (P - 19)

2,00040,87 81,74

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.192,38

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3m de
panell d'acer i aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de fontanería, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 grifos, 2 plaques turques, 2 duches, mirall, i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 (P - 21)

1,000257,67 257,67

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestuaris de 8,2x2,5x2,3 m de
panell d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm d'espessor,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlinc,
amb instal·lació elèctric a, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 (P - 22)

1,000179,72 179,72

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2x2,6 m de
panell d'acer lacat i aïllament de 35 mm d'espessor, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lames d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de fontanería, aigüera de 2 piques d'aixeta i taulell,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.
 (P - 23)

1,000168,25 168,25

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
 (P - 24)

5,00060,30 301,50

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
 (P - 25)

7,00014,83 103,81

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb 4,00018,35 73,40

Euro
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el desmuntatge inclòs
 (P - 26)

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
 (P - 27)

1,000120,57 120,57

8 HQU2GF01 u Recipient per a la recollida de brosses, de 100 l de capactat,
col·locat i amb desmuntatge inclòs
 (P - 29)

1,00057,24 57,24

9 HQU2E001 u Forn microones per a calentar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

1,00092,22 92,22

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a la llimpiesa i conservació de les instal·lacions
 (P - 35)

50,00016,64 832,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.186,38

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS MÈDIQUES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert en l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
 (P - 30)

2,000119,70 239,40

2 HQUA3100 u Material sanitari per a subministrar una farmaciola amb el
contingut establert en la ordenança general de seguiretat i salut
en el treball
 (P - 31)

2,00079,32 158,64

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210cm 
 (P - 32)

2,00021,47 42,94

CAPÍTOLTOTAL 01.04 440,98

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL FORMACIÓ I REUNIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut pels riscos específics de l'obra
 (P - 14)

30,00016,64 499,20

2 H16F1003 u Reunió del comitè de seguretat i salut constituït per 6 persones
 (P - 13)

2,000112,37 224,74

3 H16F3000 h Presència en el lloc de treball de recursos preventius
 (P - 15)

30,00019,64 589,20

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
 (P - 34)

1,000208,01 208,01

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 33) 20,00036,36 727,20

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.248,35

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL %

Capítol 01.01 Proteccions individuals 20,39
Capítol 01.02 Proteccions col·lectives 24,69
Capítol 01.03 Instal·lacions d'higiene i benestar 24,63
Capítol 01.04 Instal·lacions mèdiques 4,97
Capítol 01.05 Formació i reunions 25,33

01 Pressupost  SEGURETAT I SALUTObra 100,00

100,00

NIVELL 1: OBRA %

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 100,00
100,00

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Proteccions individuals 1.809,75
Capítol 01.02 Proteccions col·lectives 2.192,38
Capítol 01.03 Instal·lacions d'higiene i benestar 2.186,38
Capítol 01.04 Instal·lacions mèdiques 440,98
Capítol 01.05 Formació i reunions 2.248,35

01 Pressupost  SEGURETAT I SALUTObra 8.877,84

8.877,84

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 8.877,84
8.877,84

Euro
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Cada projecte i obra té unes característiques constructives diferents. Per això, en funció de la 

tipologia d’obra, s’exigeix una especialització constructiva determinada a les empreses 

contractistes que volen obtenir la licitació de les obres, d’acord amb la classificació en grups, 

subgrups i categories establerta en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.   

 

Així doncs, l’objectiu del present Annex és determinar quina classificació o qualificació han de 

tenir les empreses que volen optar a l’adjudicació del Present Projecte de “Condicionament i 

millora de la carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”, per a dur a terme la execució de 

les seves obres. 

 

 

2. 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 d’aquestes obres: 

 

- Referent a moviments de terres: 

 

Grup A. Moviments de terres i perforacions 

Subgrup 2. Explanacions 

Categoria b. Anualitat mitja entre 60.000 i 120.000 euros 
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- Referent a afermats i mescles bituminoses: 

 

Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 4. Ferms amb mescles bituminoses 

Categoria c. Anualitat mitja entre 120.000 i 360.000 euros 

 

Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 5. Senyalització i abalisament de vials 

Categoria b. Anualitat mitja entre 60.000 i 120.000 euros 

 

 

Al quedar exempta del Present Projecte la construcció del pont corresponent al tram de la 

nova variant sobre el Canal de Seròs, no s’exigeix una classificació a complir pels contractistes 

referent a ponts i viaductes. 
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1. PLA D’OBRES 

 

L’objectiu del Present Annex és definir la planificació de les obres a executar per tal d’establir 

un ordre a l’hora de desenvolupar el Projecte de “Condicionament i millora de la Carretera de 

Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

Així doncs, s’adjunta el diagrama de Gantt obtingut a partir del programa Microsoft Project, en 

el qual s’indica el termini estimat d’execució de les obres, així com l’ordre que s’ha de seguir 

en l’execució de les diferents activitats per tal de complir-lo. 

 

La durada aproximada de cada activitat que comprèn la obra es determina tenint en compte 

els rendiments dels equips i maquinaria que intervenen en la seva execució, i que 

s’especifiquen en el Document número 4 Pressupost. 

 

Com s’observa en el diagrama, el termini estimat d’execució de les obres és de 3 mesos, tenint 

en compte el calendari laboral amb 5 dies feiners a la setmana. 

 

. 



Id Nombre de tarea Duración

0 CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA 
CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A 
SUDANELL

64 días

1 1 INICI D'OBRA 0 días

2 2 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L'OBRA 63,99 días

3 3 REPLANTEIG I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 2 días

4 4 DEMOLICIONS I ENDERROCS 20 días

5 5 PAVIMENTACIÓ 16 días

6 6 DRENATGE: NETEJA CUNETES 13 días

7 7 SENYALITZACIÓ 18 días

8 8 ACABATS I IMPREVISTOS 11 días

9 9 CONTROL DE QUALITAT 58,99 días

10 10 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 58,99 días

11 11 SEGURETAT I SALUT 63,99 días

12 12 FI D'OBRA 0 días

03/09

03/09 03/12

06/09 07/09

10/09 05/10

05/10 29/10

02/10 19/10

30/10 23/11

19/11 03/12

10/09 03/12

10/09 03/12

03/09 03/12

03/12

26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09
septiembre 2012 octubre 2012 noviembre 2012

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido
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1. PLA D’OBRES 

 

L’objectiu del Present Annex és definir la planificació de les obres a executar per tal d’establir 

un ordre a l’hora de desenvolupar el Projecte de “Condicionament i millora de la Carretera de 

Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

Així doncs, s’adjunta el diagrama de Gantt obtingut a partir del programa Microsoft Project, en 

el qual s’indica el termini estimat d’execució de les obres, així com l’ordre que s’ha de seguir 

en l’execució de les diferents activitats per tal de complir-lo. 

 

La durada aproximada de cada activitat que comprèn la obra es determina tenint en compte 

els rendiments dels equips i maquinaria que intervenen en la seva execució, i que 

s’especifiquen en el Document número 4 Pressupost. 

 

Com s’observa en el diagrama, el termini estimat d’execució de les obres és de 3 mesos, tenint 

en compte el calendari laboral amb 5 dies feiners a la setmana. 

 

S’adjunten dos formats en DIN-A3 del diagrama de Gantt obtingut: un en el qual només 

s’indiquen (a part del diagrama de barres) els dies de duració estimada de cada activitat, i un 

altre en el que, a més, s’inclouen les relacions predecessores que manté una activitat amb un 

altra a l’hora d’ executar-se. 



Id Nombre de tarea Duración

0 CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA 
CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A 
SUDANELL

64 días

1 1 INICI D'OBRA 0 días

2 2 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L'OBRA 63,99 días

3 3 REPLANTEIG I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 2 días

4 4 DEMOLICIONS I ENDERROCS 20 días

5 5 PAVIMENTACIÓ 16 días

6 6 DRENATGE: NETEJA CUNETES 13 días

7 7 SENYALITZACIÓ 18 días

8 8 ACABATS I IMPREVISTOS 11 días

9 9 CONTROL DE QUALITAT 58,99 días

10 10 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 58,99 días

11 11 SEGURETAT I SALUT 63,99 días

12 12 FI D'OBRA 0 días

03/09

03/09 03/12

06/09 07/09

10/09 05/10

05/10 29/10

02/10 19/10

30/10 23/11

19/11 03/12

10/09 03/12

10/09 03/12

03/09 03/12

03/12

26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09
septiembre 2012 octubre 2012 noviembre 2012

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntTarea

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A SUDANELL



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA 
CARRETERA DE TORRES DE SEGRE A 
SUDANELL

64 días lun 03/09/12 lun 03/12/12

1 1 INICI D'OBRA 0 días lun 03/09/12 lun 03/09/12

2 2 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L'OBRA 63,99 días lun 03/09/12 lun 03/12/12 1

3 3 REPLANTEIG I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 2 días jue 06/09/12 vie 07/09/12 2CC+3 días

4 4 DEMOLICIONS I ENDERROCS 20 días lun 10/09/12 vie 05/10/12 3

5 5 PAVIMENTACIÓ 16 días vie 05/10/12 lun 29/10/12 6FC-10 días

6 6 DRENATGE: NETEJA CUNETES 13 días mar 02/10/12 vie 19/10/12 4FC-4 días

7 7 SENYALITZACIÓ 18 días mar 30/10/12 vie 23/11/12 5

8 8 ACABATS I IMPREVISTOS 11 días lun 19/11/12 lun 03/12/12 7FC-5 días

9 9 CONTROL DE QUALITAT 58,99 días lun 10/09/12 lun 03/12/12 3

10 10 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 58,99 días lun 10/09/12 lun 03/12/12 3

11 11 SEGURETAT I SALUT 63,99 días lun 03/09/12 lun 03/12/12 1

12 12 FI D'OBRA 0 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 9;10;11;2;8
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del Present Annex és definir, caracteritzar i quantificar els residus generats durant 

l’execució de les obres del Projecte de “Condicionament i millora de la Carretera de Torres de 

Segre a Sudanell (Lleida). 

 

Es definiran les diferents tipologies de runes obtingudes a partir de les demolicions de 

paviment o d’estructures situades en l’àmbit de projecte, i s’indicarà també el volum generat 

de cada una d’elles. 

 

Es seguiran els criteris establerts per la Llei a l’hora de gestionar les runes obtingudes de les 

diferents demolicions, suposant això el transport d’aquestes a abocadors autoritzats localitzats 

en les proximitats de l’obra. 

 

Així doncs, es determinarà també en el present Annex, la localització dels abocadors 

autoritzats més propers a l’àmbit d’actuació. 

 

 

2. ESTALVI EN LA GENERACIÓ DE RESIDUS: RECICLAT DEL FERM 

 

Tal i com s’ha explicat i detallat en Annexos anteriors d’aquest mateix Projecte, la solució 

adoptada per a executar les obres i assolir l’objectiu previst de millora del ferm de la carretera 

actual, consisteix en un reciclatge del ferm existent mitjançant una estabilització d’aquest amb 

sòl ciment, i la posterior estesa de la nova capa de rodament superior. 

 

Aquesta actuació, tot i no ser la de més qualitat a l’hora d’executar un ferm, suposa un 

important estalvi econòmic, degut a que, entre d’altres factors, els residus que generen les 
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obres són mínims. A més, si es té en compte que es tracta d’una carretera local, on el trànsit és 

molt reduït, la secció de ferm adoptada, que consta en el catàleg de la normativa, pot aportar 

un rendiment satisfactori. 

 

En el procés d’execució de les obres, una estabilitzadora fresa el paviment asfàltic de la 

carretera i el mescla amb la capa de ferm existent formada a base de graves, tot afegint la 

dosificació d’aigua i ciment establerta.  En la mateixa tongada, la pròpia estabilitzadora estén 

la mescla, constituint d’aquesta manera la base del ferm de la nova carretera, a sobre de la 

qual s’estendrà posteriorment la capa de rodament de mescla bituminosa. 

 

És obvi doncs que, a l’aprofitar el paviment asfàltic fresat per a formar el ferm de la nova 

carretera, els residus generats en el procés d’execució són mínims. 

 

Per aquesta raó, la estabilització de sòl ciment suposa, a més d’un important estalvi econòmic, 

una reducció important de l’impacte ambiental que generen les obres. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

Tot i que la quantitat de residus totals que es generen en l’obra es redueix considerablement 

degut als motius que comporta el realitzar una estabilització (reciclat del ferm), i que han estat 

exposats en l’apartat anterior, això no implica que aquests siguin completament nuls.  

 

La execució d’altres partides d’obra incloses també en el projecte comporten una quantitat de 

residus importants que s’han de tenir en compte i valorar, per tal de realitzar les actuacions de 

gestió corresponents que suposin el menor impacte ambiental possible. 
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Així doncs, els residus generats seran bàsicament els exposats a continuació: 

 

• Runes provinents de l’enderroc del pont sobre el Canal de Seròs. 

• Runes provinents de la demolició del paviment del tram que passarà a estar en desús 

degut a la construcció de la nova variant entre el PK 4+016,72 i el PK 4+210,14, la 

justificació de la qual s’ha detallat en els annexos anteriors del projecte. 

 

A fi de poder donar compliment al Decret 2091/94 de data 26 de Juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, es concreta el sistema de gestió d’aquests residus 

produïts, d’acord amb els objectius del decret esmentat. 

 

 

4. QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS 

 

S’exposa a continuació, la relació dels residus generats que s’han esmentat en l’apartat 

anterior, amb la quantitat produïda (els valors es troben detallats en el Document número 4 

Pressupost del Present Projecte : 

 

Material Volum (m3) Densitat (Tn/m3) Pes (Tn) 

Paviment asfàltic 73,5 2,3 169,05 

Runes pont  119 2,35 279,65 

Taula 1. Quantitat de runes generades en l’obra 

 

 

Segons estipula la normativa referent a la gestió de residus, aquesta quantitat de runes 

generades durant l’execució de les obres hauran de ser transportades a abocadors autoritzats. 
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5. TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADORS AUTORITZATS 

 

Els residus generats en l’obra hauran de ser transportats a un abocador autoritzat especialitzat 

en runes de construcció. 

 

L’abocador receptor de les runes a escollir ha d’estar situat en les proximitats de la obra, ja 

que d’aquesta manera s’estalvia cert cost econòmic en el transport. 

 

La Direcció Facultativa exigirà a l’empresa adjudicatària duplicats de les factures de 

l’explotador d’aquest abocador. Es permetrà però, l’abocament en algun altre lloc amb 

explotador autoritzat oficialment, sempre i quan consti la prèvia autorització de la Direcció 

Facultativa, i mantenint el requisit de presentació de duplicats de les factures. 

 

 

5.1. Localització d’abocadors autoritzats 

 

Es proposa que els residus generats es transportin al dipòsit controlat més proper a la zona de 

les obres. Per determinar quin és l’abocador més proper s’ha consultat la base de dades de 

l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

S’ha trobat que el dipòsit més pròxim a l’àmbit d’estudi es troba a la localitat de Montoliu de 

Lleida. Aquest municipi es troba a 2,2 km de Sudanell. L’abocador en qüestió es troba en 

servei, és de tipus controlat, i el tipus de material que tracta són runes procedents d’obres de 

construcció. 

 

S’adjunten a continuació les dades obtingudes de l’Agència Catalana de Residus referents a 

l’abocador de Montoliu de Lleida: 
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Imatge 1. Dades del dipòsit controlat de Montoliu de Lleida. 

 

S’adjunta finalment la Imatge 2, en la qual s’indica la localització de l’abocador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Localització del dipòsit controlat de Montoliu de Lleida. 

  Sudanell 

Montoliu de 

Lleida 

  Dipòsit controlat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 17 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €43,92h Estenedora de granulatC1709G0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €140,80h Màquina per a reciclat in situ de mescles bituminoses amb
equips incorporats de fresat, dosificació i distribució de
ciment, aigua i additius, mescla i estesa

C170U006

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €12,39t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

B03H2002

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

B055U320

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €84,58m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €1,21kg Additius per a reciclats amb ciment de capes de fermsB081U720

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €25,67t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U520

 €194,76m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat segons Norma
UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H3,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació

BB1AU160

 €268,20u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, tots els elements
galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació

BB1AU165

 €46,75u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBC1U150

 €5,14u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, inclosos elements de
fixació

BBC1U175

 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U101

 €46,23u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U110

 €60,46u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U120

 €60,12u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U132
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €205,43m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U152

 €21,92m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal C-120, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

BBM21003

 €52,18m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

BBM21021

 €22,85u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de fixació,
material auxiliar i captafars

BBM2AA05

 €452,06u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors,
pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U105

 €277,86u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
C-120 peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

BBM2U125

 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105
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 €52,20m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 3,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55267/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

12,68667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,07184 16,07184
Maquinària:

24,22333/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

6,28333/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,11083/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,71233/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,31250/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 33,64232 33,64232

COST DIRECTE 49,71416

2,485715,00%DESPESES INDIRECTES

52,19987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície

G219U202 Rend.: 1.500,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00466/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,01466/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02537/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04469 0,04469
Maquinària:

0,07035/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,03571/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,15504/R 77,520003,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,02740/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,28850 0,28850

COST DIRECTE 0,33319

0,016665,00%DESPESES INDIRECTES

0,34985COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,50m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

G21B1002 Rend.: 42,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11090/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,52357/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,90619/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,54066 1,54066
Maquinària:

0,77071/R 64,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,93429/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,08929/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 1,79429 1,79429

COST DIRECTE 3,33495

0,166755,00%DESPESES INDIRECTES

3,50170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,53t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U520 Rend.: 122,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

25,6700025,670001,000B9H1U520 =xMescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 25,67000 25,67000

COST DIRECTE 32,88442

1,644225,00%DESPESES INDIRECTES

34,52864COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,25m2 Reciclat de mescles bituminoses i materials granulars 'in situ'
amb ciment de 30 cm de gruix, amb una dotació de 24
kg/m2 de ciment, inclòs fresat, dosificació i distribució del
ciment, aigua i additius, mescla, estesa, compactació i
formació de junts tallats en fresc

G9H7U030 Rend.: 96,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24260/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,22906/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,59469/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,06635 1,06635
Maquinària:

0,47906/R 45,990001,000C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

0,42813/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

1,46667/R 140,800001,000C170U006 =xMàquina per a reciclat in situ de mescles bituminoses amb
equips incorporats de fresat, dosificació i distribució de
ciment, aigua i additius, mescla i estesa

h

0,68938/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,72938/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 3,79262 3,79262
Materials:

0,030301,010000,030B0111000 =xAiguam3

1,9334480,560000,024B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

0,079861,210000,066B081U720 =xAdditius per a reciclats amb ciment de capes de fermskg

Subtotal... 2,04360 2,04360

COST DIRECTE 6,90257

0,345135,00%DESPESES INDIRECTES

7,24770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,18600 0,18600

COST DIRECTE 0,34717

0,017365,00%DESPESES INDIRECTES

0,36453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,97m2 Reg de curat i protecció superficial termoadherent per a
reciclats in situ de mescles bituminoses, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

G9K2U010 Rend.: 490,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02377/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,04488/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,07506/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,14371 0,14371
Maquinària:

0,06265/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,08963/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

0,04194/R 41,100000,500C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

0,14290/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,33712 0,33712
Materials:

0,2725812,390000,022B03H2002 =xBarreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

t

0,175000,350000,500B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

kg

Subtotal... 0,44758 0,44758

COST DIRECTE 0,92841

0,046425,00%DESPESES INDIRECTES

0,97483COST EXECUCIÓ MATERIAL



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €245,37m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tènniques i
detalls plànols

GB1AU160 Rend.: 2,500P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31600/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,72400 25,72400
Maquinària:

8,34200/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,27600/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

2,74000/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 12,35800 12,35800
Materials:

0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

194,76000194,760001,000BB1AU160 =xÀmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat segons Norma
UNE EN-1317 per a Classe de contenció M i nivell H3,
d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació

m

Subtotal... 195,60580 195,60580

COST DIRECTE 233,68780

11,684395,00%DESPESES INDIRECTES

245,37219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €349,14u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10e, homologat d'acord
amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H3, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons detalls plànols

GB1AU165 Rend.: 1,500P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,52667/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

14,66000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

12,68667/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 42,87334 42,87334
Maquinària:

13,90333/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,12667/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

4,56667/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
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Subtotal... 20,59667 20,59667
Materials:

0,8458084,580000,010B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

268,20000268,200001,000BB1AU165 =xExtrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, tots els elements
galvanitzats en calent, inclòs elements de fixació

u

Subtotal... 269,04580 269,04580

COST DIRECTE 332,51581

16,625795,00%DESPESES INDIRECTES

349,14160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,28m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2A1003 Rend.: 25,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,75920/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,21320 4,21320
Maquinària:

0,83420/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,31240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,21600/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,12760/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,21520/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,70540 2,70540
Materials:

21,9200021,920001,000BBM21003 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal C-120, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 28,83860

1,441935,00%DESPESES INDIRECTES

30,28053COST EXECUCIÓ MATERIAL



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €71,30m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

GB2A1021 Rend.: 11,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11727/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,99818/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

3,46000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,57545 9,57545
Maquinària:

1,89591/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,71000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,76364/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,29000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,48909/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 6,14864 6,14864
Materials:

52,1800052,180001,000BBM21021 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 52,18000 52,18000

COST DIRECTE 67,90409

3,395205,00%DESPESES INDIRECTES

71,29929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €726,28u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m,
separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU105 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

43,98000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

38,06000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 105,33000 105,33000
Maquinària:

47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:

452,06000452,060001,000BBM2U105 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors,
pals C-120, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

u

Subtotal... 452,06000 452,06000

COST DIRECTE 691,69500

34,584755,00%DESPESES INDIRECTES

726,27975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,56u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de fixació
i captafars, totalment col·locat

GB2AU110 Rend.: 24,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,58583/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,38875 4,38875
Maquinària:

0,86896/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,32542/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,26667/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,13292/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,22417/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,81814 2,81814
Materials:

22,8500022,850001,000BBM2AA05 =xTerminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de fixació,
material auxiliar i captafars

u

Subtotal... 22,85000 22,85000

COST DIRECTE 30,05689

1,502845,00%DESPESES INDIRECTES

31,55973COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €493,05u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU125 Rend.: 1,250P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,63200/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

35,18400/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

30,44800/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,26400 84,26400
Maquinària:

37,64000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

15,69600/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

16,68400/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

6,24800/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

24,32000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

2,55200/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

4,30400/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 107,44400 107,44400
Materials:

277,86000277,860001,000BBM2U125 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
C-120 peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

u

Subtotal... 277,86000 277,86000

COST DIRECTE 469,56800

23,478405,00%DESPESES INDIRECTES

493,04640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,57m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U050 Rend.: 345,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06751/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,19122/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,11032/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,36905 0,36905
Maquinària:

0,02264/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,10991/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,13255 0,13255
Materials:

0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,174720,910000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49352

0,074685,00%DESPESES INDIRECTES

1,56820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00m 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- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,10471/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06041/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20209 0,20209
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 0,95315

0,047665,00%DESPESES INDIRECTES

1,00081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,29850/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:

0,39050/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,89600/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:

2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230

0,556625,00%DESPESES INDIRECTES

11,68892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,10u Placa triangular de 90 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

GBB1U101 Rend.: 4,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

57,5800057,580001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 57,58000 57,58000

COST DIRECTE 70,56688

3,528345,00%DESPESES INDIRECTES

74,09522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,18u Placa circular de 60 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

GBB1U110 Rend.: 4,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

46,2300046,230001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 46,23000 46,23000

COST DIRECTE 59,21688

2,960845,00%DESPESES INDIRECTES

62,17772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,12u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U120 Rend.: 4,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

60,4600060,460001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 60,46000 60,46000

COST DIRECTE 73,44688

3,672345,00%DESPESES INDIRECTES

77,11922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,76u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U132 Rend.: 4,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

60,1200060,120001,000BBM1U132 =xPlaca d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

u

Subtotal... 60,12000 60,12000

COST DIRECTE 73,10688

3,655345,00%DESPESES INDIRECTES

76,76222COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,68m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U152 Rend.: 2,600P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,45769/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,51154/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 15,96923 15,96923
Maquinària:

4,01058/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,01058 4,01058
Materials:

205,43000205,430001,000BBM1U152 =xPlaca d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 205,43000 205,43000

COST DIRECTE 225,40981

11,270495,00%DESPESES INDIRECTES

236,68030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,36u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,67333 13,67333
Maquinària:

3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:

8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

27,968008,740003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 36,15800 36,15800

COST DIRECTE 56,53283

2,826645,00%DESPESES INDIRECTES

59,35947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,87u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, totalment col·locada

GBC1U150 Rend.: 3,250P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,76615/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,00923/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,77538 12,77538
Maquinària:

3,20846/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,20846 3,20846
Materials:

46,7500046,750001,000BBC1U150 =xBalisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

u

Subtotal... 46,75000 46,75000

COST DIRECTE 62,73384

3,136695,00%DESPESES INDIRECTES

65,87053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,44u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

GBC1U175 Rend.: 13,500P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62889/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,44667/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,07556 3,07556
Maquinària:

0,77241/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,77241 0,77241
Materials:

5,140005,140001,000BBC1U175 =xCaptafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a les dues cares, inclosos elements de
fixació

u

Subtotal... 5,14000 5,14000

COST DIRECTE 8,98797

0,449405,00%DESPESES INDIRECTES

9,43737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,59m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GD53U010 Rend.: 38,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12258/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,48395/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,60653 0,60653
Maquinària:

1,23816/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,45105/R 55,140001,000C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

1,07921/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,76842 3,76842

COST DIRECTE 4,37495

0,218755,00%DESPESES INDIRECTES

4,59370COST EXECUCIÓ MATERIAL



Condicionament i millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida).

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8.877,84pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €5.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos en obraXPA100IM

 €8.000,00pa Partida alçada a justificar pel control de qualitat en l'execució
de l'obra

XPA500CQ
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1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Es detalla en el Present Annex el Pressupost pel Coneixement de l’Administració del Projecte 

de “Condicionament i Millora de la Carretera de Torres de Segre a Sudanell (Lleida)”. 

 

 

Pressupost d’Execució de Material  ........................................................................  727.417,71 € 

Despeses Generals (13%)  ..........................................................................................  94.564,30 € 

Benefici Industrial (6%)  .............................................................................................  43.645,06 € 

 

Total sense IVA  ........................................................................................................  865.627,07€ 

IVA (18%)  .................................................................................................................  155.812,87€ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  ........................................................  1.021.439,94€ 

Expropiacions  ...............................................................................................................  2.054,39€ 

 

 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  ...................................  1.023.494,33 € 

 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració puja la quantitat de: 

(UN MILIÓ VINT-I-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS). 
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